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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ЛГ-алерген 

АлА Т - аланінамінотрансферази 
АС- астматичний статус 
АсА Т - аспартатамінотрансферази 
АТ -артеріальний тиск 
АШ - анафілактичний шок 
БА - бронхіальна астма 
ГДН - гостра дихальна недостатність 
ПК-суміш - глюкоз0-інсулін-калієвої суміш 
ГКС - rлюкокортикостероїди 
ГЛШН- гостра лівошлуночкова недостатність 
ГР ДС - гострий респіраторний ди стрес-синдром 
ДВЗ-синдром - синдром дисемінованоrо внутрішньосудинноrо згортання крові 
ДО - дихальний об'єм 
ДШ -дихальні шляхи 
ЄВд - ємність вдиху 
ЖЕЛ - життєва ємність легень 
ЗЕЛ - загальна ємність легень 
ЗО - залишковий об'єм 
ЗПОС - загального периферійного опору судин 
ІТ - інтубація трахеї 
ІТШ - інфекційно-токсичний шок 
КЛС - кислотно-лужний склад 
ЛДГ - лактатдегідрогенази 
ЛЗ - лікарські засоби 
ЛМ - ларинrеальна маска 
ЛПС- ліпополісахариди 
МАШ - медикаментозний анафілактичний шок 
МВЛ - максимальна вентиляція легенів 
МІУ Л - медикаментозно-індуковані ураження легенів 
ОЦК- об'єм циркулюючої крові 
ПШВ - пікова швидкість видиху 
рO2 - парціальний тиск кисню 
РОВд - резервний об'єм вдиху 
РОВид - резервний об'єм видиху 
рСO2 - парціальний тиск вуглекислого газу 
СА - серцева астма 
СВ- серцевий викид 
СП- спонтанний пневмоторакс 
ССЗВ - синдром системної запальної відповіді 
ФЗД - функція зовнішнього дихання 
ФЗЄ - функціональна залишкова ємність 
ФЖЕЛ - форсована життєва ємкість легенів 
ФМП - функціональний мертвий простір 
ХОД- хвилинний об'єм дихання 
ХОС- хвилинний об'єм серця 
ЧД- частота дихання 

ШВЛ- штучна вентиляція легень 
ШМД - швидка медична допомога 

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів 
ЦВТ - центральний венозний тиск 

ЦНС- центральна нервова система 

4 



ГОСТРА ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ 
Дихання, разом із кровообігом, є найважливішими для підтримки життя, 

оскільки їх головне завдання - забезпечити обмін речовин шляхом доставки до 
тканини необхідної кількості кисню і виділення з тканини вуглекислоти як про
дукту життєдіяльності. При цьому зовнішнє дихання забезпечує перенесення 
цих газів із зовнішнього середовища в кров, яка транспортує гази до тканини і 
назад, а тканинне дихання забезпечує включення кисню в тканинний обмін ре
човин. Під дихальною недостатністю розуміють недостатність саме зовнішньо
го дихання. 

Виходячи з вищесказаного, дихальна недостатність визначається як 

стан організму, при якому можливість легень забезпечити газовий склад артері
альної крові при диханні повітрям є обмеженою. 

Невідкладний стан, що потребує при цьому інтенсивної терапії, познача
ється як гостра дихальна недостатність (ГДН). Вона розвивається звичайно 
протягом декількох хвилин або годин і може або бути вилікувана, або перейти в 
хронічну. На відміну від гострої, остання розвивається поступово і триває бага
то місяців і років. Вона також набуває ознак гострої при загостренні хронічної. 
Проте поняття гостроти процесу стосується тільки швидкості та зворотності, а 
не тяжкості його перебігу. 

Щоб зрозуміти патогенез дихальної недостатності, походження її харак
терних ознак і свідомо орієнтуватись у виборі необхідних методів інтенсивної 
терапії, слід коротко розглянути анатомо-фізіологічні основи дихання. Процес 
дихання зводиться до того, щоб організм людини середньої ваги (близько 70 кг) 
в умовах основного обміну одержував 250 мл/хв кисню і виділяв 200 мл/хв вуг
лекислого газу. Регуляція дихання здійснюється нейрогуморальна. Дихальний 
центр являє собою групу клітин у ретикулярній формації (контролює вдих і ви
дих) і в варолієвому мості (відповідає за пневмотаксис). Власний автоматизм 
центру слабкий, чутливість до змін рН і рСО2 нестійка, а найбільш стійка до 
рO2 (через каротидний і аортальний синуси), а також до тиску в альвеолах. 

Зовнішнє дихання характеризується такими факторами, як механіка ди
хання, вентиляція, перфузія, вентиляційно-перфузійні співвідношення, дифузія. 

Механіку дихання складає функціональна взаємодія між легенями та ди
хальними шляхами і грудною кліткою з дихальними м'язами та діафрагмою, 
зусиллями яких рухаються гази при диханні. 

Основні зусилля витрачаються на подолання опору дихальних шляхів. 
Цей опір залежить від діаметра просвіту бронхів і від розтяжності - комплайнсу 
(від англ. compliance поступливість, податливість) легеневої тканини. В деяких 
патологічних ситуаціях цей опір може зростати, наприклад, при бронхіальній 
астмі в 10-30 разів. На розкриття альвеол затрачується мінімум зусиль, вони не 
спадаються навіть при низьких легеневих об'ємах завдяки тому, що їх внутріш
ня поверхня вкрита сурфактантом. Сурфактант (від англ. surface поверхня) -
фосфоліпід, здатний змінювати поверхневий натяг альвеол та не дозволяти їм 
склеюватися. 

Для механічної роботи дихальних м'язів потрібні певні енергія та кіль
кість кисню. Процент від загальної кількості споживаного організмом кисню, 
який витрачається на виконання вдиху та видиху, називається роботою дихан
ня. В нормі вона не перевершує З %, але при деяких патологічних процесах збі
льшується настільки (до 50%), що потребує штучної вентиляції легенів. 

Вентиляція легенів характеризується низкою об'ємів і похідних від них 
ємностей, а саме: 

Загальна ємність легень (ЗЄЛ), яка дорівнює 6 л, являє собою об'єм, що 
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знаходиться в легенях після максимально глибокого вдиху. 
Життєва ємність легень (ЖЄЛ), яка становить 4,5 л, це об'єм, що може 

бути максимально видихнутим після максимального вдиху. 
Ємність вдиху (ЄВд), що дорівнює З л, це максимальний об'єм повітря, 

який можна вдихнути після нефорсованого видиху. 
Функціональна залишкова ємність (ФЗЄ), тобто об'єм, що знаходиться в 

легенях після спокійного видиху - З л, у стоячому та сидячому положеннях -
найбільший, а в лежачому, особливо під тиском за високого стояння діафрагми, 
зменшується до 2,5 л. Цей факт не повинен випадати з поля зору того, хто до
глядає за тяжкими лежачими хворими. 

Резервний об'єм вдиху (РОВд), який становить 2,5 л, це об'єм, який мож
на додатково вдихнути після спокійного вдиху. 

Дихальний об'єм (дО), що дорівнює 0,5 л, об'єм спокійного вдиху. 
Резервний об'єм видиху (РОВид), який дорівнює 1,5 л, це об'єм, що мож

на додатково видихнути після спокійного видиху. 
Залишковий об'єм (ЗО), що становить 1,5 л, це об'єм, що залишається в 

легенях після максимального видиху. 
Найбільше клінічне та діагностичне значення мають ДО і ЖЄЛ, які ви

значаються простим способом у ліжкових хворих за допомогою спірометра чи 
волюметра. ФЗЄ можна визначити тільки складними методами, які включають 
розведення газів і плетизмографію тіла, оскільки вони не залежать ні від 
м'язової активності, ні від різниці тиску в альвеолах і атмосфері, а лише від ро
зтяжності легенів і грудної стінки. 

При дихальному об'ємі 0,5 л з частотою 16 дихань за хвилину (ЧД) хви
линний об'єм дихання (ХОд) =ДО• ЧД = 0,5 • 16 = 8 л. Анатомічний мертвий 
простір {АМП) - близько 150 мл. При цьому альвеолярна вентиляція (Ва) дорів
нює: 

Ва = ДО - АМП = 500 - 150 = 350 мл, 
а хвилинна альвеолярна вентиляція дорівнює: 
Ва• ЧД = 350 • 16 = 5600 мл. 

Об'єм альвеолярної вентиляції залежить від ХОД і частоти дихання. Так, 
якшо ХОД знизиться до 4,5 л, а частота дихання підвищиться до 30 за 1 хв, то 
ДО= 4500 : 30 = 150 мл, тобто стане таким же, як анатомічний мертвий простір, 
і при цьому альвеолярна вентиляція дорівнюватиме нулю. 

Через легені перфузується вся кров, яка викидається серцем у мале коло 
кровообігу, що становить у середньому 10 л/хв (у спокійному стані близько 5 
л/хв). Кров через альвеоли протікає зі швидкістю 1 л/с. Під тиском 2 см вод. ст. 
еритроцит перебуває у капілярі близько 1 с, проходячи за цей час 2-3 альвеоли, 
і тільки третя частина цього часу залишається для повноцінного обміну кисню 
та вуглекислого газу між повітрям альвеоли і кров'ю. 

Вентиляційно-перфузійне співвідношення - це співвідношення хвилинно
го об'єму дихання до хвилинної перфузії легень та становить 8 л: 10 л 
= 0,8, тобто на кожний літр крові, що протікає по легеневих капілярах за хвили
ну, припадає 0,8 л повітря, що проходить через альвеоли. 

Вентиляційно-перфузійні співвідношення відіграють значну роль у про
цесі газообміну при диханні. Так, при обструкції дихальних шляхів, у тому чи
слі при ателектазах або порушенні прохідності трахеобронхіального дерева, за
значене співвідношення зменшується, при повній непрохідності наближається 
до О. При зниженні перфузії вентиляційно-перфузійне співвідношення зростає, 
так що при емболії легеневих артерій наближається до нескінченності. 

У практиці невідкладних станів значно частіше мова йде про 
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нерівномірність вентиляційно-перфузійних співвідношень у різних ділянках 
легенів. Це одна з головних причин ГДН у клінічних ситуаціях при шоку, пне
вмонії та ін. 

Альвеолярно-капілярна дифузія газів залежить перш за все від напруги 
газів по обидва боки від мембрани, а також від проникності мембрани та дифу
зійної здатності газу. 

Напругу газу характеризує парціальний тиск - тиск компонента газової 
суміші, який би він чинив, якби один займав об'єм усієї суміші. Наприклад, ат
мосферне повітря містить 21 % кисню і 0,03 % вуглекислого газу. 

В середньому тиск атмосферного повітря на рівні моря 760 мм рт. ст., при 
підйомі він знижується, сягаючи, зокрема, на найвищій вершині світу - горі 
Еверест - 230 мм рт. ст. Отже, парціальний тиск кисню (рO2) в повітрі на рівні 
моря становить 21 % від 760, тобто 159 2 мм рт. ст., а на горі Еверест - 21 % від 
230, тобто 48 мм рт. ст. Таким же чином одержимо дані про парціальний тиск 
вуглекислого газу (рСО2) в повітрі на рівні моря 0,23 мм рт. ст., а на горі Еве
рест 0,07 мм рт. ст., що в клініко-фізіологічних розрахунках можна прийняти 
за О. 

Від парціального тиску залежить і дифузія газу з суміші в рідину, тому 
що кількість газу, розчиненого в рідині, прямо пропорційна ВА • ЧД = 5,600 
мл/хв му тиску газу над рідиною. Так, вираз «парціальний тиск кисню в плазмі 
крові дорівнює 100 мм . Процес нормального дихання означає, що в плазмі сті
льки кисню, скільки його могло бути там, якби плазма знаходилась у безпосе
редньому контакті з повітрям, в якому парціальний тиск кисню дорівнює І ОО 
мм рт. ст. Ці міркування повною мірою стосуються і рідин інтерстиціального та 
клітинного середовищ. 

При атмосферному тиску 760 мм рт. ст. рO2 в атмосфері 159 мм рт. ст. у 
повітрі, що вдихається, до якого домішується 16 % водяної пари, р 0 2 знижу
ється до 150 мм рт. ст., а в альвеолі через домішування водяної пари та вугле
кислоти - до 105 мм рт. ст. У венозній крові, яка притікає до альвеол системою 
легеневих артерій, р 0 2 40 мм рт. ст., тому кисень дифундує з просвіту альвеоли 
в кров і р 0 2 в плазмі підвищується до 1 ОО мм рт. ст. У тканинних капілярах ки
сень із крові дифундує в тканини, дер 0 2 40 мм рт. ст., і забезпечує потребу їх у 
кисні, яка в спокійному стані організму становить у середньому 250 мл/хв. В 
кінці капілярного русла р 0 2 плазми падає до 40 мм рт. ст. і таким залишається 
у венозній крові до того часу, поки вона знову не потрапить у легеневі капіля
ри, що огортають альвеоли. 

Одночасно з цим здійснюється дифузія вуглекислоти в напрямку, проти
лежному дифузії кисню. Утворюючись у тканинах, СO2 дифундує в тканинні 
капіляри, збільшуючи рСО 2 плазми венозної крові до 47 мм рт. ст. Такою вено
зна кров залишається до зіткнення з альвеолярно-капілярною мембраною, де 
вуглекислий газ дифундує в просвіт альвеоли, видаляючись із повітрям, що ви
дихається, в атмосферу і знижуючи рСО 2 артеріальної крові до 40 мм рт. ст. 

При зміні вентиляційно-перфузійних співвідношень парціальний тиск га
зів у легенях змінюється. 

Але одного лише розчинення газів у рідкій частині крові зовсім недостат
ньо для транспортування кров'ю газів у необхідному обсязі. Так, усі 5 л цирку
люючої крові (2 л еритроцитів і 3 л плазми) здатні в розчиненому вигляді тран
спортувати 9 мл кисню. Якщо людина буде вдихати чистий (100%-й) кисень, 
кількість його, розчиненого в усій крові, зросте до 68,4 мл, а при диханні в ба
рокамері з кисневим середовищем під тиском 3 атм - до 205,2 мл. Тому стає 
зрозумілою роль гемоглобіну еритроцитів у транспортуванні газів, особливо 
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кисню; І г гемоглобіну може приєднати максимум 1,39 мл кисню (константа 
Гюфнера). 

Отже, при рівні гемоглобіну в крові 145-150 г/л весь ОЦК здатний транс
портувати І ООО мл кисню. Головним фактором, що визначає як насичення ге
моглобіну крові киснем (сатурація), так і віддачу кисню тканинам (десатура
ція), є різниця парціального тиску кисню по обидва боки альвеолярно
капілярної та капілярно-тканинної мембран. 

Не менш важливу роль у транспорті кисню відіграє також зміна міцності 
зв'язку гемоглобіну з киснем, яку відображає крива дисоціації оксигемоглобіну. 
Вона свідчить про те, що при температурі 37 °С, рН 7,4 і рСО 2 40 мм рт. ст. ге
моглобін найбільш інтенсивно зв'язується з киснем при р 0 2 20-70 мм рт. ст, а 
повне насичення гемоглобіну киснем (99-100 %) настає при р 0 2 90-100 мм рт. 
ст. Однак підвищення температури і розвиток ацидозу зміщує криву дисоціації 
вправо, що означає зниження спорідненості гемоглобіну до кисню: оксигемог
лобін утворюється важко, але легко віддає кисень тканинам. Зниження темпе
ратури і розвиток алкалозу зміщує криву вліво, що вказує на підвищення спорі
дненості гемоглобіну до кисню: оксигемоглобін утворюється інтенсивно, але 
віддає кисень важко. 

Транспортування вуглекислого газу кров'ю здійснюється у двох різних 
формах: менша частина (близько 10 %) - у фізично-розчиненій, більша - у хімі
чно зв'язаній формі з гемоглобіном (20 %) і у вигляді бікарбонату натрію (70 
%). Тому слід пам'ятати, що для транспорту вуглекислого газу еритроцити, що 
мають гемоглобін і карбоангідразу, для хімічного зв'язування 90 % СO2 , що 
транспортується, не менш важливі, ніж для транспорту кисню. 

Обмін газів у легенях і транспорт їх кров'ю здійснюється лише для того, 
щоб забезпечити тканинне дихання - кінцевий результат газообміну. Суть тка
нинного дихання полягає у властивості живої тканини за допомогою системи 
ферментів швидко і до кінця (до води і вуглекислоти) окиснювати органічні ре
човини, які зазвичай досить індиферентні до молекули кисню. 

Виходячи з даних про напругу газів у крові, поняття гостра дихальна не
достатність формулюється як стан, при якому рO2 нижче ніж 60 мм рт. ст., а 
рСО2 вище ніж 50 мм рт. ст., або, коли нормальна напруга газів у крові (рO2 60-
100 мм рт. ст., рСО2 35-45 мм рт. ст.) досягається за рахунок включення додат
кових резервів дихання (компенсована ГДН). 

Етіологія 
За причинним фактором виділяють слідуючи види ГДН: 

І. Веитиляційну ГДН (порушення зовнішнього апарату дихання): 
- центрогенну (ураження дихального центру при захворюваннях мозку -

енцефаліт, менінгіт та ін., порушення мозкового кровообігу, набряк мозку, че
репно-мозкова травма, отруєння (передозування) наркотичними, седативними 
та ін. засобами); при ураженні спинного мозку - травми, захворювання (сінд
ром Гійєна-Барре, полімієліт, бічний аміотрофічний склероз); 

- нейром 'язову (ураження нервових волокон чи нервово-м'язового синапсу: 
захворювання (міастенія, правець, ботулізм, периферичний неврит, розсіяний 
склероз), застосування курареподібних препаратів та інших блокаторів ней
ром'язевої передачі, отруєння фосфорорганічними сполуками, гіпокаліємія, 
гіпомагніємія, гіпофосфатємія); 

- торакоабдомінШІьну (ураження кістково-м'зового каркасу грудної кліт
ки); 

- інші позШІегеневі причини: кардіогенний набряк легенів, тромбоемболія 
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легеневої артерії, сепсис, уремія, дисбаланс електролітів. 
2. Паренхіматозну ГДН (ураження легеневої тканини): 

- обструктивну - перекриття дихальних шляхів (апное при несвідомому 
стані, обструкція верхніх дихальних шляхів сторонніми предметами, запальні 
захворювання, постінтубаційний набряк гортані, анафілаксія, бронхолеrенева 
аспірація); 

- констриктивну - звуження дихальних шляхів; 
- рестриктивну - порушення розтяжності альвеол; 
- шунтову - порушення альвеолярного кровотоку, переважання вентиляції 

над перфузією; 
- дифузійну - порушення дифузії газів через ушкодження альвеолярно

капілярної мембрани. 
3. Змішану ГДН. 

Найчастіше ГДН є результатом комбінації причин. Провокуючими момен
тами передусім є інфекція, операція, інтеркурентне захворювання, використан
ня медикамент, що пригнічують дихання. В пульмонологічній клініці ведучими 
причинами є масивна двостороння пневмонія, ателектази, загострення хроніч
них легеневих захворювань, астматичний статус, гострий респіраторний дис
трес-синдром, пневмоторакс, плевральний випіт. 

Патогенез 
Патогенез розвитку ГДН може бути різним залежно від того, в якій ланці 

описаного вище складного фізіологічного ланцюга первинно виникають пору
шення дихання. 

Патологічні порушення перш за все можуть стосуватися вентиляції (як це 
переважно спостерігається при порушенні регуляції дихання на рівні головно
го, спинного мозку і нервово-м'язової провідності, непрохідності трахеобронхі
альноrо дерева, дефектах грудної клітки), перфузії (шок, rіпотензія в легеневій 

артерії, емболія легеневих судин), вентиляційно-перфузійних порушень (запа
льні захворювання легенів, ателектази), альвеолярно-капілярної дифузії (запа
льне потовщення мембран, інтерстиційний набряк легенів). 

Але який із факторів не виступав би як первинний, він ніколи не буває 
ізольованим. Він може з самого початку діяти паралельно з іншими факторами, 
як, наприклад, при травматичних ушкодженнях, коли порушення вентиляції 

внаслідок розладу центральної регуляції, западання кореня язика та накопичен
ня слизу в трахеї при непритомності поєднуються з порушенням перфузії (за 
типом шокових легенів) і альвеолярно-капілярної дифузії внаслідок інтерстиці
альноrо набряку. Але, навіть в тому разі, коли первинний фактор діє спочатку 
ізольовано, він неминуче втягує в розвиток патології інші фактори. Це, напри
клад, спостерігається при передозуванні наркотичних аналrетиків, коли rіпове
нтиляція тягне за собою порушення дренажу трахеобронхіальноrо дерева з ате
лектазом ділянок легенів, гіпоксичну легеневу вазоконстрикцію з порушенням 
перфузії і т. д. 

Результатом дії будь-якого з перелічених механізмів є артеріальна rіпок
семія (недостатність кисню в крові) та rіперкапнія (підвищена концентрація ву
глекислоти в крові). 

Механізм розвитку rіпоксемії при ГДН пов'язаний із: 
недостатньою вентиляцією легенів; 
зменшенням дифузії кисню через альвеолярно-капілярну мембрану; 
зменшенням перфузії альвеол (артеріовенозне шунтування при шоку) або по-
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рушенням вентиляційно-перфузійних відношень. 
У всіх цих випадках гіпоксемія призводить до недостатнього постачання 

киснем тканин організму, що прийнято називати гіпоксією. Розрізняють чимало 
її різновидностей. Серед них ту, що розвивається внаслідок гіпоксемії, назива
ють гіпоксичною гіпоксією, а також дихальною або респіраторною. Крім того, 
гіпоксія може бути пов'язана з нестачею кисню в дихальній суміші (екзогенна 
гіпоксія), зменшенням кисневої ємності крові при анемії, гідремії, блокаді ге
моглобіну (гемічна гіпоксія), порушенням кровообігу (циркуляторна гіпоксія) 
та пригніченням окисна-відновних процесів у тканинах (гісто-токсична або 
тканинна гіпоксія), однак ці види гіпоксії прямого відношення до ГДН не ма
ють. 

Гіперкапнія при ГДН практично завжди пов'язана з альвеолярною гіпове
нтиляцією або зі збільшенням шкідливого простору, оскільки продукція вугле
кислоти (200 мл/хв) змінюється мало, а дифузія СO2 в рідинних середовищах 
(кров і альвеолярно-капілярна мембрана) значно перевершує таку для кисню. 

Гіпоксія збільшує проникність клітинних мембран, у результаті чого роз
вивається набряк головного мозку. Стимулюється симпатоадреналова система, 
виникає катехоламінемія, яка призводить до спазму артеріол і порушує мікро
циркуляцію. З цього моменту починається порушення реологічних властивос
тей крові. Уповільнення її плину сприяє згортанню формених елементів крові, 
їх агрегації, а потім ДВЗ, секвестрації крові, зменшенню ОЦК. Гіповолемія 
зменшує серцевий викид, а у відповідь на це скорочуються нові артеріоли, за
микається хибне коло. 

В легенях під впливом гіпоксії спостерігаються звуження судин, інтерс
тиціальний набряк, зниження вироблення сурфактанта, зниження розтяжності 
легеневої тканини, зростає обструкція дихальних шляхів. Гіпертензія в малому 
колі кровообігу веде до правошлуночкової недостатності. Коли приєднується 
до гіпоксії гіперкапнія, стан хворого ще більше погіршується. 

Гіперкапнія є одним із суттєвих факторів стимуляції дихання у здорової 
людини. Однак при ГДН дія цього фактора є малоефективною, а при досягненні 
рСО2 і 90-100 мм рт. ст. і вище стимулювальна дія СО2 на ЦНС змінюється на 
депресивну, відому як «вуглекислотний наркоз». 

Включаючи розширення судин мозку, гіперкапнія сприяє підвищенню 
внутрішньочерепного тиску. Збільшується серцевий викид. Розширюються пе
риферичні судини. Відбувається зсув вправо кривої дисоціації оксигемоглобіну, 
що означає меншу насиченість крові киснем, але більш легку віддачу його тка
нинам. 

Клінічна картина 
Клінічна картина ГДН залежить від причини ГДН і головного патофізіо

логічного механізму його розвитку. Характеризується вона поєднанням ознак 
гіпоксії та гіперкапнії та спричинених ними ефектів, а також проявом компен
саторних механізмів дихання. Великою підмогою в діагностиці ГДН є визна
чення газів крові та КЛС. Значно впливає на клінічний прояв ГДН швидкість її 
розвитку. При поступовому розвитку в перебігу ГДН розпізнаються 4 ступені 
тяжкості з урахуванням рO2 та показника SaO2 - насичення (сатурація) гемо
глобіну киснем: 

1-й ступінь (умовний, незначні відхилення від норми) - незначна задишка 
(дихання частішає на 10-20 %), співвідношення пульсу до дихання в спокої 3:1 
(у нормі залежно від віку 3: І, 4: 1 ), настає легкий ціаноз губ, рН крові 7,35, 
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рO2>80 мм рт. ст. та SaO2 >95-94%; 
2-й ступінь - більш інтенсивна задишка (дихання частішає на 20-30%), 

пульс прискорюється на 30%, співвідношення пульсу до дихання (2,5-2): І; пе
ріодично спостерігається акроціаноз; можуть бути легка пітливість, неспокій 
або пригнічення психіки, рН знижується до 7,3, рO2 79-60 мм рт. ст., рСО 2 45-
60 мм рт. ст., SaO2 >90-94%. 

3-й ступінь - поверхневе часте дихання і тахікардія, співвідношення 
пульсу і дихання (2-1 ,5): І; шкіра з землистим відтінком, ціаноз губ; збудження 
змінюється гальмуванням, рН знижується до 7,2, рO2 59-40 мм рт. ст., рСО2 70 
мм рт. ст. і вище, SaO2 > 75-89%; 

4-й ступінь - розвиток гіпоксичної коми; дихальні рухи носять судомний 
характер; рот закритий, намагається вхопити повітря («риб'яче дихання»); спів
відношення пульсу і дихання (8-9): І; непритомність; шкіра землистого кольору, 
з'являються багряно-сині плями на кінцівках і тулубі; рН до 7,15, рСО2 <40 мм 
рт. ст., SaO2 <75%. 

При швидкому розвитку ГДН стадійність визначити складно. При вира
женому порушенні дихання гіпоксія за лічені хвилини може досягти загрожую
чого життю ступеня, що підтверджують теоретичні розрахунки. Так, загальна 
киснева ємність організму 1,5 л, потреба в кисні близько 250 мл/хв. Навіть з 
урахуванням повного використання запасів кисню в організмі, що насправді 
неможливо, життя може продовжуватися не більше 6 хв. А за умови поперед
ньої інгаляції 100%-ro кисню цей термін збільшується всього лише вдвоє. 

При ступені ГДН, який відноситься до невідкладних станів, коли зволі
кання кількох хвилин із початком інтенсивної терапії може стати для хворого 
фатальним, симптоми, пов'язані з етіологією та патогенезом ГДН, невиразні, а 
клініка обмежується, в основному, ознаками гіпоксії та гіперкапнії. Це тахіп
ное, психічний та руховий неспокій, поступове пригнічення свідомості аж до 
коми. 

На фоні коми можуть розвиватися судоми. Спостерігається участь в акті 
дихання допоміжних м'язів, особливо при порушенні прохідності дихальних 
шляхів і збільшенні опору диханню. Шкіра та слизові оболонки ціанотичні, а 
при надзвичайно тяжкій ГДН із приєднанням виражених розладів мікроцирку
ляції шкіра набуває землистого кольору, холодна, вкрита липким потом, у ане
мічних хворих (гемоглобін нижче 50 г/л) - бліда без ціанозу. Рожевий колір об
личчя зберігається при ГДН лише у хворих із гемічною та гістотоксичною гіпо
ксією (отруєння чадним газом, ціанідами). Цегляно-червоний колір обличчя з 
вираженою пітливістю спостерігається при гіперкапнії, якщо вона переважає 
над гіпоксією, хоча така ситуація для тяжкої ГДН не характерна. 

Відзначається тахікардія, що змінюється брадикардією, й артеріальна гі
пертензія, що змінюється гіпотензією. Знижується діурез, розвивається парез 
кишечнику і можуть утворитися гострі стресові виразки шлунка і кишечнику. 

Хворі з тяжкою ГДН потребують інтенсивного догляду, моніторизації ди
хання (частота дихання, дихальний і хвилинний об'єми, концентрація кисню в 
повітрі, що вдихається, і вуглекислого газу в повітрі, яке видихається, рO2 і 
рСО2 в тканинах полярографічно, оксиметрія) та кровообігу. Проводиться сис
тематичний лабораторний контроль кислотно-лужного складу (КЛС) і газів 
крові (мікрометодом Аструпа). 

Лікування 
Лікування тяжких форм ГДН є настільки невідкладним, що повинно ви

переджати діагностику. 
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Принципи інтенсивної терапії ГДН включають: 
-відновлення та підтримання прохідності дихальних шляхів; 
-при значному пригніченні дихання - проведення штучної вентиляції легень 
(ШВЛ) до з'ясування ситуації та початку ефективного лікування; 
-інгаляцію кисню; 
-лікування при виявленні причин, які піддаються негайній терапії (бронходила-
татори при бронхіальній астмі, налорфін при отруєнні морфіном та ін.) 
-відсмоктування секрету з дихальних шляхів; 
-спостереження за адекватністю вентиляції при спонтанному диханні; 
-дотримання асептики й антисептики; 

-антимікробну терапію; 
-вплив на супровідні патологічні процеси, що пов'язані чи не пов'язані з систе-
мою дихання (пневмоторакс, гемоторакс, серцево-судинна недостатність, коре
кція гомеостазу); 
-якщо призначене лікування виявляється неефективним -ШВЛ та інші заходи в 
умовах спеціалізованих палат і відділень інтенсивної терапії. 

До методів відновлення і підтримання прохідності дихальних шляхів на
лежать: закидання голови, висування щелепи і відкривання рота (так званий 
«потрійний спосіб»); введення повітроводів, інтубація трахеї, конікотомія, тра
хеостомія, відсмоктування з трахеї. 
Ще рекомендується використання протизапальних, а також засобів протинаб
ря кових (внутрішньовенне введення кортикостероїдів) та спазмолітичних пре
паратів, у тому числі шляхом інгаляції їх у вигляді аерозолів. 

Якщо при відновленні прохідності дихальних шляхів дихання відсутнє 
або спостерігається виражена гіповентиляція, або дихання здійснюється з над
мірним зусиллям, що призводить до прогресуючої втоми дихальних м'язів, ре
комендується термінове переведення на штучну вентиляцію будь-яким доступ
ним способом, починаючи з штучного дихання «з рота до рота» або ж портати
вними простими дихальними апаратами. 

Однак у процесі інтенсивної терапії, незважаючи на підтримку прохідно
сті дихальних шляхів, інгаляцію кисню та медикаментозне лікування, ГДН мо
же прогресувати, досягаючи 2-ro ступеня. Відтак при диханні, частішому 30 
разів за хвилину і більше, відмічаються виражена тахікардія понад 100 уд/хв, 
ціаноз, пітливість, неспокій або пригнічення психіки, спостерігаються лабора
торні ознаки гіпоксемії та респіраторного декомпенсованого ацидозу (рН<7,3, 
рO2 <60 мм рт. ст., рСО2 >60 мм рт. ст.). 

У такому разі рекомендується перехід на ШВЛ за допомогою спеціальної 
апаратури, що приєднується до хворого через оро- або назотрахеальну інтуба
цію трахеї, а якщо очікується, що її знадобиться продовжувати непередбачено 
довго, то через трахеостому. Отже, показаннями до ШВЛ є відсутність самос
тійного дихання, патологічні типи дихання, в тому числі в пре- й агональному 
станах, та описані симптоми вираженої гіпоксії та гіперкапнії. 

У хворих із пневмонією та іншими захворюваннями легенів («паренхіма
тозна ГДН») ШВЛ завжди є тільки допоміжним паліативним методом. Вона 
може виявитися результативною, якщо тільки є резервний об'єм вдиху та види
ху, інакше можна одержати навіть негативний ефект. У хворих на паренхімато
зну ГДН ШВЛ слід починати, заздалегідь розраховуючи на безперервну (без 
частих спроб переведення на спонтанне дихання) тривалість упродовж 2-3 днів 
і більше, оскільки за цієї патології, на противагу вентиляційній ГДН (з «умовно 
здоровими легенями»), скорих морфологічних і функціональних змін у легенях 
не відбувається. Режим ШВЛ обрати важко, адекватність вентиляції припусти-
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мо оцінювати лише під контролем КЛС і газів крові. 
Серед видів ШВЛ розрізняють зовнішню та внутршню. 
Зовнішні методи ШВЛ застарілі й практично не використовуються. Вони 

заміняли функцію діафрагми - «легеневий пояс», «ліжко, що гойдається», чи 
створювали штучно негативний екстраторакальний тиск при вдиху - «грудна 

кіраса», «залізні легені». 
Сьогодні використовуються внутрішні або інсуфляційні (від insufflatio -

вдуваю) методи ШВЛ. При них газ спрямовується під позитивним тиском у ле
гені, тому ці методи називаються вентиляцією з пер~ривчастим позитивним ти
ском (intennittent positive pressure ventilation ІРРУ). Іх перевага полягає у мож
ливості адекватно вентилювати легені, незважаючи на підвищений легеневий 
опір або знижену легеневу розтяжність, доступності тіла пацієнта для огляду та 
маніпуляції, полегшенні санації трахеї та бронхів. 

Поряд із цим при IPPV через нестійкий позитивний тиск у дихальних 
шляхах виникає утруднення венозного повернення крові до серця і може погі
ршитися його наповнення. Цей недолік можна усунути, активно створюючи не
гативний тиск у дихальних шляхах на видиху (активний видих). Такий метод 
носить назву вентиляції з активним видихом (intermittent positive-negative 
pressure ventilation IPNPV), але загроза виникнення набряку легенів є протипо
казанням для IPNPV. У таких випадках пропонується IPPV із позитивним тис
ком у кінці видиху (positive end expiratory pressure РЕЕР), що називається у та
кому разі вентиляцією з неперервним позитивним тиском (continuos positive 
airway pressure СРАР). 

В останні роки апаратура для ШВЛ стала дуже складною. За допомогою 
мікропроцесорів нового покоління та комп'ютерної техніки створюються логі
чні системи вентиляції залежно від потреби даного пацієнта - такі як контро
льований метод вентиляції ( controlled ventilation), допоміжна контрольована ве
нтиляція (assisted controlled ventilation) тощо. Допоміжна вентиляція легенів 
(ДВЛ) базується на тригерній системі, яка відгукується повноцінним вдихом на 
ледве помітну спробу пацієнта зробити вдих. Якщо пауза після чергового вдиху 
затягується на довше, ніж передбачалося, система переключається на дихання в 
звичайному режимі ШВЛ. 

Новітні апарати мають змогу проводити високочастотну вентиляцію (high 
frequency ventilation HFV), тобто вентиляцію без дихальних рухів або з такими, 
дихальний об'єм яких менший, ніж об'єм мертвого простору, а газообмін підт
римується значним потоком газу через його турбулентність, що створюється 
осциляціями частотою 60-300 за хвилину. Ці методи посилюють дифузію газів і 
покращують розподіл газу всередині легенів. Використовуються при неможли
вості дотримуватися герметичності дихального контуру. Ефективні при ліку
ванні респіраторного дистрес-синдрому дорослих і дітей, вживаються як допо
міжні методи до будь-якого режиму спонтанної та штучної вентиляції. 

За фізіологічним значенням близькою до ШВЛ є мембранна оксигенація, 
що виконується екстракорпорально в з'єднаному з судинами хворого апараті -
оксигенаторі. 

Крім того, киснева терапія як один із методів лікування ГДН, що супро
воджується гіпоксією, використовується при будь-якому виді вентиляції леге
нів, найчастіше шляхом інгаляції сумішей, збагачених киснем (кисень із повіт
рям або кисень із гелієм), зокрема в умовах гіпербарії. 

Етіотропна терапія включає в себе такі види лікування: в залежності 
від причинного фактору: антибактеріальні та/чи противірусні засоби при бакте
ріальних або вірусних захворюваннях бронхолегеневого апарату, пневмоніях; 
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дренування плевральної порожнини при розвитку пневмотораксу, плевриrу; 

тромболітична терапія при тромбоемболії легеневої артерії; виділення сторон
нього тіла при механічній обструкції; застосування бронходилятаторів, муколі
тиків, стимуляторів дихання, антиоксидантів та антигіпоксантів. 

Слід відзначити виключну важливість не тільки надання невідкладної до
помоги при ГДН із подальшим лікуванням і реабілітацією, а й запобігання по
рушенням дихання у будь-якого тяжкого хворого шляхом ретельного загально
терапевтичного догляду, що включає положення хворого в ліжку, знеболюван
ня без пригнічення рухової активності, розрідження і кашльове видалення мок
роти, харчування будь-яким способом (природним, зондом, парентеральним), 
гігієну порожнини рота і верхніх дихальних шляхів, а також психологічний до
гляд, який сприяє раціональним витратам енергії на дихання. 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОГОСПІТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
ПРИ РІЗНИХ ПРИЧИНАХ ВИНИКНЕННЯ ГДН 

З попереднього розділу ми пам'ятаємо, що гостра дихальна недостатність 
- це патологічний стан, при якому легеневий газообмін відразу стає недостат
нім для забезпечення організму киснем відповідно до його реальних потреб або 
шляхи досягнення адекватного газообміну відрізняються від природних і вима
гають більш високих енергетичних затрат. Ми також встановили, що причина
ми гострої дихальної недостатності можуть бути: порушення функції дихаль
них центрів що регулюють вентиляцію, неповноцінна функція дихальних м'язів 
(слабкість, параліч, спазм); порушення прохідності дихальних шляхів обrураці
єю сторонніми тілами і рідинами, надлишками бронхіального секреrу; тонічні 
скорочення гортанних або бронхіальних м'язів зі стисненням або спаданням 
різних ділянок трахеобронхіального дерева. За кінцевими функціональними ре
зультатами тих або інших патологічних впливів розрізняють два основні види 
ГДН: вентиляційну і паренхіматозну (легеневу). 

Паренхіматозна ГДН виникає при невідповідності між вентиляцією рес
піронів та кровообігу в легеневих капілярах. Вона проявляється артеріальною 
гіпоксією. Вентиляційна ГДН зумовлена недостатньою вентиляцією респіронів, 
шо утруднює оксигенацію крові, виведення вуглекислоти та проявляється арте
ріальною гіпоксемією та гіперкапнією. Розглянемо деякі стани, що ведуть до 
розвитку ГДН. 

Утоплення - гострий патологічний стан, при якому утруднюється або 
повністю припиняється газообмін із зовнішнім середовищем при збереженні 
анатомічної цілісності системи зовнішнього дихання. Розрізняють кілька видів 
утоплення: справжнє, асфіктичне, синкопальне. 

При справжньому утопленні вода аспірується в легені після короткочас
ної затримки дихання. Панічний стан потерпілого з некоординованими рухами, 
надмірною вентиляцією та різкими змінами частоти, ритму і глибини дихання 
призводять до гіпокапнії, яка швидко змінюється гіперкапнією. Вона в поєд
нанні з гіпоксією збуджує дихальний центр, перешкоджає довільній затримці 
дихання і сприяє мимовільним вдихам під водою. Втративши свідомість, поте
рпілий опускається на дно і продовжує аспірувати воду. Дифузія плазми з пере
повнених легеневих капілярів в альвеоли формує піну, яка заповнює дихальні 
шляхи. У процесі утоплення в легені аспірується тим більше рідини, чим глиб
ше дихання під водою. Вода, що потрапила в альвеоли, розтягає їх і тим самим 
блокує кровообіг. Частина води, яка надійшла з легень у кров, розбавляє її та 
спричиняє гемоліз, що сприяє швидкому розвитку фібриляції серця. При утоп
ленні в морській воді вода з легень не надходить у кров, а, навпаки, рідка час-
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тина плазми дифундує в легені і настає згущення крові. Морська вода, що пот
рапила в легені, підвищує осмотичний тиск в альвеолах, внаслідок чого рідка 
частина крові разом з білками переходить у легені і розвивається набряк легень. 
У таких випадках потерпілим, крім реанімаційних заходів, необхідна специфіч
на терапія по боротьбі з набряком легень. Фібриляція серця у таких потерпілих 
не виникає. 

Справжнє утоплення має три періоди. В початковий період зберігаються 
свідомість та мимовільні рухи, здатність затримувати дихання при занурюванні 
у воду. Потерпілі, що були врятовані в цей період, збуджені або загальмовані, у 
них можливі неадекватні реакції на навколишній світ. Одні потерпілі апатичні, 
впадають у депресію, інші, навпаки, немотивовано активні. Вони намагаються 
вставати, відмовляються від медичної допомоги. Шкірні покриви та слизові 
оболонки синюшні, спостерігається озноб. Дихання шумне, часте, перериваєть
ся приступами кашлю. Наявні тахікардія та гіпертензія скоро змінюються бра
дикардією та rіпотензією. Верхній відділ живота здутий. Через деякий час після 
врятування може виникнути блювання проковтнутою водою та шлунковим вмі
стом. Після того гострі клінічні прояви утоплення зникають, однак загальна 
слабкість, головний біль, кашель зберігаються кілька днів. 

В атональний період справжнього утоплення людина втрачає свідомість, 
але у неї ще зберігаються дихання і серцеві скорочення. Шкірні покриви різко 
синюшні, холодні («синя асфіксія»). З рота і носа витікає піниста рідина роже
вого кольору, дихання переривчасте з характерними рідкими судомними вди
хами. Серцеві скорочення слабкі, рідкі, аритмічні. Периферична пульсація ви
значається лише на сонних і стегнових артеріях. В окремих потерпілих бувають 
ознаки підвищеного венозного тиску - розширення і набухання підшкірних 
вен шиї та верхніх кінцівок. Зіничний і рогівковий рефлекси мляві. Нерідко від
значається тризм жувальних м'язів. У подальшому настає період клінічної сме
рті, в якому дихання і серцеві скорочення не визначаються, зіниці розширені і 
на світло не реагують. 

Асфіктичне утоплення характеризується перебігом за типом чистої асфі
ксії. Цьому стану, як правило, передує пригнічення ЦНС алкогольною або ін
шою інтоксикацією, удар головою об воду, емоційний стрес тощо. Потрапивши 
у воду в стані сп'яніння, людина не може активно рятуватися, винурювати, кли
кати на допомогу, а відразу занурюється на дно. Попадання невеликої кількості 
води у верхні дихальні шляхи зумовлює рефлекторну затримку дихання і лари
нrоспазм. Затримка дихання змінюється періодом так званих несправжніх рес
піраторних вдихів. Через тонічне змикання голосової щілини вода в легені не 
потрапляє, але може заковтуватись, створюючи небезпеку блювання і справж
нього утоплення. Повітроносні шляхи у потерпілих вільні від вмісту, але спо
стерігається різка синюшність шкірних покривів. Виражений тризм і ларинrос
пазм у врятованих можна зняти інтенсивним вдихом у ніс. Пульсація перифе
ричних артерій різко ослаблена, може визначатися лише на сонних і стегнових 
артеріях. Якщо асфіксія продовжується, серцева діяльність починає згасати, не
справжньореспіраторні вдихи припиняються, голосова щілина розмикається. В 
цей час ніс і рот потерпілого заповнюється білою, або слабо-рожевою піною. 
Шкірні покриви синюшні. Період клінічної смерті при асфіктичному утепленні 
дещо довший, ніж при справжньому, і сягає іноді 4-6 хв. 

Третій вид утоплення - синкопальне утоплення - спостерігається пе
реважно у жінок та дітей. При ньому настає первинна рефлекторна зупинка се
рця - ознака клінічної смерті. Цей вид утоплення виникає при емоційному 
шоку безпосередньо перед занурюванням у воду, падінні з великої висоти, дії 

15 



дуже холодної води на шкіру і рецептори верхніх дихальних шляхів. У потерпі
лих спостерігається різка блідість, а не синюшність шкірних покривів та слизо
вих оболонок («бліда асфіксія»). З дихальних шляхів рідина не виділяється. 
Бліда асфіксія розвивається у тих людей, які не намагаються боротися за своє 
життя і швидко занурюються на дно. При стиканні з водою у них настає спазм 
гортані та зупинка серця. Вода у легені не потрапляє. При синкопальному уто
пленні клінічна смерть триває понад 6 хв. При утопленні у льодяній воді трива
лість клінічної смерті збільшується у 2-3 рази, оскільки гіпотермія захищає ко
ру великого мозку від гіпоксії. 

Рятуючи потопаючого з води, треба бути дуже обережним. Під впливом 
природного у таких ситуаціях страху людина не контролює свою поведінку. 
Вона може схопити рятівника за руки, шию, міцно стиснути і тим самим не ли
ше обмежити рятувальні дії, але й створити небезпеку утоплення їх обох. Тому 
підпливати до потерпілого необхідно ззаду, схопити його за волосся або під па
хи і, повернувши лицем догори, плисти до берега. Надавати першу допомогу 
починають негайно після того, як витягли потерпілого з води. Шматком матерії 
або пальцями видаляють з порожнини рота і глотки землю, пісок, водорості. 
Одночасно розстібають і знімають мокрий одяг, пояс, ремінь. Щоб видалити 
воду з дихальних шляхів, той, хто надає допомогу, стає на одне коліно, кладе 
утопленика животом на стегно своєї другої ноги так, щоб голова та плечі поте
рпілого були опущеними, і кілька разів ритмічно натискає руками на спину. 
Коли з дихальних шляхів потерпілого витече вода і верхні дихальні шляхи ста
нуть вільними, потерпілого укладають лицем догори і при відсутності дихання 
проводять штучну вентиляцію легень, при зупинці серця - непрямий масаж 
серця. 

Видалити воду з дихальних шляхів можна ще такими способами: правою 
рукою підняти потерпілого, що лежить на животі, за стегна догори, повернувши 
лице вбік, а лівою рукою ритмічно натискати йому на спину або підняти потер
пілого за нижню частину тулуба так, щоб верхня частина і голова провисли. 
Слід пам'ятати, що видалення води з верхніх дихальних шляхів і шлунка прово
дять лише у «синіх» утоплеників. У потерпілих з «блідою асфіксією» тратити 
час на видалення води, якої може і не бути в дихальних шляхах, не варто необ
хідно відразу приступити до проведення штучної вентиляції легень і продовжу
вати її доти, поки не з'явиться самостійне дихання. 

Після відновлення дихання і серцевої діяльності потерпілого розтирають 
руками, перевдягають у суху білизну, дають випити чаю або кави. Не можна 
відпускати потерпілого додому без супроводжуючого. 

Якщо потерпілий без свідомості при збереженому пульсі та диханні, його 
кладуть на носилки з опущеним головним кінцем, дають вдихнути нашатирний 
спирт, проводять інгаляції кисню, вводять дихальні та серцеві аналептики, 
краще внутрішньовенне (1 мл кордіаміну, І мл 1 % розчину лобеліну, 1 мл ци
титону, І мл 5 % розчину ефедрину, 1-2 мл 10 % розчину кофеїну, 40-60 мл 
40 % розчину глюкози з інсуліном і комплексом вітамінів та ін,). При тривало
му транспортуванні потерпілого у лікувальний заклад показане внутрішньовен
не вливання поліглюкіну, особливо при справжньому утопленні в морській во
ді. 

При ушкодженні голови і шийних хребців потерпілого переносять ітран
спортують на носилках з твердим щитом, з обох боків біля голови кладуть ва
лики із згорнутого одягу, ковдри або подушок, щоб голова не рухалася, і госпі
талізують потерпілого в реанімаційне відділення. 

У стаціонарі потерпілим, які перенесли атональний стан або клінічну 
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смерть, проводять інгаляції кисню через носоглоткові катетери, при порушенні 
вентиляції - штучну 
вентиляцію легень, корекцію метаболічного ацидозу, вводять серцеві глікози
ди. Показані також нормалізація волемії, електролітного балансу, стимуляція 
діурезу лазиксом. 

Якщо хворого своєчасно не вивести зі стану гіпоксемії та метаболічного 
ацидозу, незважаючи на корекцію буферизуючими розчинами, може розвину
тися синдром «вторинного утоплення»: з'являються біль у грудній клітці, ядуха, 
ціаноз шкіри, тахікардія, психомоторне збудження, аритмія, надсадний кашель 
з харкотинням, кровохаркання. При початкових ознаках «вторинного утоплен
ня» потерпілому вводять оксибутират натрію та переходять на штучну венти
ляцію легень. Одночасно вливають концентровані розчини альбумінів, салуре
тиків (лазикс, етакринова кислота), гепарин. 

Одним із видів механічної асфіксії є повішення. При ньому стискаються 
трахея і великі судини шиї, які постачають кров'ю головний мозок та судини. 
Петля, накладена на шию, передусім стискає яремні вени, а приток крові до мо
зку деякий час ще продовжується по сонних та хребетних артеріях. Стан потер
пілого залежить від терміну знаходження в петлі, а також від того, яке місце 
було стиснуте. При перебуванні у петлі до З хв потерпілі без свідомості, зіниці 
максимально розширені, реакція на світло знижена або відсутня. Характерний 
гіпертонус усіх м'язів, особливо верхніх та нижніх кінцівок, з нахилом до пере
розгинання. Обличчя у потерпілого одутлувате, багряного кольору, на шкірі 
шиї, обличчя, кон'юнктиві є петехіальні крововиливи. Дихання шумне, стридо
розне. В акті дихання беруть участь м'язи тулуба, що свідчить про його неадек
ватність внаслідок западання язика, спазму голосової щілини та аспірації слизу. 

При наданні першої допомоги при повішенні необхідно в першу чергу 
пересікти петлю. При цьому потерпілого притримують, Потім слід очистити 
порожнину рота від слизу та харкотиння. Якщо потерпілий перебуває в стані 
клінічної смерті, приступають до штучної вентиляції легень і непрямого маса
жу серця. Не припиняючи масажу серця та вентиляції легень, внутрішньовенне 

вводять 200 мл 4 % розчину бікарбонату натрію, І мл 0,1 % розчину атропіну, 1 
мл 0,1 % розчину адреналіну, 10 мл 10 % розчину хлориду кальцію. Якщо не
можливо терміново ввести препарати внутрішньовенне, то 1 мл О, 1 % розчину 
атропіну, 1 мл 0,1 % розчину адреналіну та lО'мл 10 % розчину хлориду каль
цію вводять внутрішньосерцево. При збереженні ознак життя потерпілого не
обхідно терміново госпіталізувати в реанімаційне відділення для ліквідації гос
трої дихальної недостатності. 

При збереженні життя після повішення, задушення та утоплення нерідко 
спостерігається ретроградна амнезія. Більшість осіб, які перенесли странгуля
цію, не пам'ятають фактів, що передували суїцидальній спробі. Деякі відзнача
ють, що після накладання петлі вони, відчували різкий біль у ділянці шиї, шум 
у вухах, руки та ноги німіли, а пізніше потерпілі втрачали свідомість. У постст
рангуляційний період крім ретроградної амнезії у більшості потерпілих спосте
рігають розлади пам'яті та порушення психіки. 

Поряд зі змінами функції центральної нервової системи у осіб з гострою 
дихальною недостатністю визначають також ушкодження внутрішніх органів. 
Зокрема, після задушення дещо підвищується артеріальний тиск, з'являються 
глухість серцевих тонів, ішемія міокарда, зливна або вогнищева пневмонія, ди
сфагія тощо. 

Синдром гострої дихальної недостатності з глибоким порушенням сер
цевої діяльності може бути спричинений дією електричпого стру.му. При 
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цьому основну роль відіграє сила струму, напруга та тривалість його дії. 
Первинні порушення легеневого газообміну зберігаються лише в період 

дії електричного струму та в найближчий період після від'єднання потерпілого 
від електричної мережі. Вони є наслідком тетанічного спазму дихальних м'язів 
та голосових зв'язок. У точках дотику струму до тіла виникають жовтувато-бурі 
«знаки струму» внаслідок опіку шкіри ІІІ ступеня. Вони можуть спостерігатися 
не тільки у місцях входу та виходу струму, але і в складках шкіри та згинах су
глобів. Ушкодження людини електричним струмом зумовлює також глибокі 
функціональні зміни ЦНС, дихальної та серцево-судинної систем, електроліт
ного балансу. Потерпілий втрачає свідомість. Через судомне зведення м'язів він 
не може відпустити пальці рук та відірватися від електричного дроту. До термі
нального стану при електротравмі призводить передусім фібриляція серця, по
тім пригнічення центрів довгастого мозку та тетанічний спазм дихальних м'язів. 
Параліч життєво важливих центрів довгастого мозку може настати не відразу, а 
протягом найближчих 2-3 год після травми внаслідок так званого електрично
го шоку. У гострий період після електротравми нерідко виникає поширений су
динний спазм, який проявляється різким похолоданням, ціанозом, плямистістю 
шкірних покривів. Рідше виявляються локалізовані порушення кровообігу вна
слідок розривів артеріальної стінки, тромбозу з розвитком ішемії або набряку 
кінцівки, яка була під дією струму. При електротравмі може виникнути і стан 
«несправжньої смерті» з різким порушенням життєво важливих функцій при 
майже повній відсутності ознак життя. 

Ушкодження атмосферним електричним струмом - блискавкою -
відбувається внаслідок короткочасного розряду великої сили та напруги. На 
шкірі з'являються звивисті розгалужені, деревоподібної форми лінії, що відпо
відають ходу блискавки по капілярах шкіри. Удар блискавки в людину нерідко 
закінчується рантовою смертю внаслідок ушкодження головного мозку, серця і 
легень. У легких випадках блискавка спричиняє оглушення, різкий біль, печію 
в очах, зниження гостроти зору, порушення рівноваги, рухові паралічі, голов
ним чином нижніх кінцівок. У важких випадках настає втрата свідомості, корчі, 
зупинка дихання, агональний стан і клінічна смерть. Іноді після удару відміча
ється лише короткочасне оглушення або короткочасна втрата свідомості. Пульс 
сповільнений, напружений, тони серця приглушені. Попри зовнішнє благопо
луччя, яке часом триває кілька годин і навіть днів після ушкодження блискав
кою, може настати раптова смерть. До смерті ведуть три механізми: пригнічен
ня функції довгастого мозку, фібриляція серця і тетанічний спазм дихальних 
м'язів. 

Вирішальну роль у долі потерпілого від дії електричного струму відіграє 
перша допомога на місці катастрофи. Передусім необхідно припинити дію 
струму на організм, тобто вимкнути вимикач, рубильник, перерубати електрич
ний дріт сокирою або лопатою з дерев'яною ручкою. Не можна торкатися голи
ми руками до людини, яка перебуває під дією струму. Дріт з потерпілого слід 
відсунути будь-яким предметом, що є поганим провідником електричного 
струму (палиця, гумова рукавиця, книжка, згорток одягу тощо). Для ізоляції 
себе від землі треба стати на суху дерев'яну дошку, сухий одяг, якщо можливо 
- взути гумове взуття. Після від'єднання потерпілого від електричного дроту 
йому надають термінову допомогу, навіть якщо він при повній свідомості. Від
сутність скарг не дає права вважати життя потерпілого поза небезпекою. Якщо 
збережена свідомість, не порушені дихання та серцева діяльність, а є невелика 
слабкість, іноді посмикування окремих м'язів, потерпілого зручно вмощують, 
зігрівають, розтирають шкіру рук, ніг, тулуба, кладуть до ніг грілки, дають ви-
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пити гарячий чай або каву. Після того потерпілого госпіталізують, навіть якщо 
він почувається задовільно. Госпіталізація необхідна з метою запобігання пізніх 
ускладнень електротравми. 

При більш важких ушкодженнях потерпілий може втратити свідомість, 
з'являється блідість або ціаноз шкірних покривів, порушується серцева діяль
ність (прискорюється або сповільняється пульс). Необхідно покласти хворого 
на спину, зняти з нього одяг, звільнити порожнину рота від сторонніх предметів 
та приступити до штучної вентиляції легень. При зупинці серця одночасно про
водять непрямий масаж серця. Штучну вентиляцію легень та масаж серця про
довжують до повного відновлення самостійного дихання. Проводити зазначені 
заходи необхідно на місці катастрофи або під час транспортування потерпілого 
в медичний заклад. При наявності опіків на опікову поверхню накладають суху 
асептичну пов'язку. 

Заходи першої допомоги потерпілому від блискавки такі самі, як і при 
ушкодженні електричним струмом. У лікарняних умовах потерпілим при відсу
тності дихання чи зупинці серця проводять весь комплекс реанімаційних захо
дів. Потерпілим із спонтанним диханням та ефективною серцевою діяльністю 
необхідний динамічний контроль ЕКГ та основних показників гомеостазу. Обо
в'язковим у лікуванні таких хворих є застосування поляризуючої суміші, коро
наролітиків та антиаритмічних засобів. 

АСТМАТИЧНИЙ СТАТУС 
В останні роки збільшується захворюваність на бронхіальну астму (БА), 

перебіг її стає більш злоякісним, зростає летальність. Це обумовлено погіршен
ням стану навколишнього середовища, зростаючою урбанізацією, широким 
поширенням хімічних речовин у виробництві та в побуті, підвищенням радіа
ційного фону, необrрунтованою поліпрогмазією при лікуванні хворих, зокрема 
хворих з легеневою патологією, широким застосуванням вакцин, сироваток, 
тобто факторами, що сприяють зростанню алергізації населення. 

У більшості випадків хворі БА не вимагають інтенсивної терапії, однак у 
деяких з них розвивається стан, що характеризується гострою гіпоксією і гіпер
капнією в різних поєднаннях. Виникає так званий астматичний статус, який 
може бути визначений як гостре порушення механіки дихання, оксигенації кро
ві в легенях і елімінації СО2, викликане хімічними, біохімічними і фармакологі
чними причинами або фізичним навантаженням (астма фізичного зусилля) і 
клінічно проявляється повною або частковою конвертованою бронхіальною об
струкцією. 

Астматичний статус (АС) - це важкий напад БА, що триває більше до
би, що характеризується резистентністю до бронхолітиків, зокрема до інгаля
ційних {12-агонистів (адреностимулятори), з формуванням тотальної бронхіаль
ної обструкції, розвитком легеневої гіпертензії і швидким прогресуванням гос
трої дихальної недостатності. 

Етіологія 
Провокують розвиток АС такі самі фактори, що і при звичайному нападі 

БА. До розвитку АС можуть призвести контакт з алергенами, дія подразнюю
чих речовин, вірусна інфекція дихальних шляхів, зміна температури і вологості 
повітря, емоційне напруження, аспірація шлункового вмісту. Ризик АС підви
щується при недотриманні хворим режиму лікування та рекомендацій лікаря. 

Серед факторів, які спричиняють виникнення АС, можна виділити най
більш важливі: 
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- скасування кортикостероїдів після тривалого застосування; 
- тривале, необrрунтоване застосування і зловживання симпатоміметиками; 
- медикаментозна алергія на фоні прийому антибіотиків чи НПЗП; 
- гіпосенсибілізуюча терапія при алергії; 
- використання седативних препаратів, особливо фенотиазинового ряду; 
- загострення хронічних або приєднання гострих запальних захворювань брон-
холегеневого апарату. 

Патогенез 
Для АС характерно формування стійкого бронхообструктивного синдро

му, обумовленого скупченням і затримкою в бронхах в'язкого складновідхаркі
вуючого мокротиння на тлі дифузного набряку слизової оболонки, що призво
дить до виникнення експіраторного колапсу дрібних і середніх бронхів. 

Летальність на висоті АС в умовах спеціалізованого відділення становить 3-5%. 
Ряд авторів (Чучалін А.Г., 1985, та ін.) виділяють дві якісно різні форми 

астматичного стану. Перша форма розвивається раптово, найчастіше пов'язана 
з прийомом будь-яких провокуючих лікарських препаратів і протікає по типу 
анафілактичного шоку. У цих випадках патогенетичною основою гострого на
паду задухи є медіаторний механізм, тобто вивільнення з клітини ряду біологі
чно активних речовин без участі реакції антиген-антитіло. Провокуючими аген
тами можуть бути сироватки, антибіотики та інші речовини, здатні викликати 
справжній анафілактичний шок. 

Друга форма - астматичний стан, що розвивається поступово у формі на
падів задухи, кожен з яких протікає важче попереднього. У патогенезі цього 
варіанту АС ведучими є раптово розвиваючі і прогресуючі блокада (3-
адренорецепторів бронхів, несприйнятливість їх до дії як ендогенних, так і ек
зогенних симпатоміметиків. В результаті цього виникає спазм бронхіального 
дерева, порушується дренажна функція бронхів, розвиваються напади задухи. 
Слід відзначити, що блокада (32-адренорецепторів бронхів в тій чи іншій мірі 
характерна для всього періоду захворювання БА. Ця блокада поглиблюється з 
загостренням хвороби, підтримується запально-алергічними процесами в брон
хах і легенях, а в період АС приймає тотальний характер. Крім зазначених по
рушень функції (32-адренорецепторів, у хворих з важкими нападами БА розви
ваються гіповолемія, поліцетемія, підвищується гематокрит, що· призводить до 
збільшення в'язкості крові, внутрішньосудинного тромбоутворення, особливо 
на рівні мікроциркуляторного русла. Це, природно, порушує функцію альвеол0-
капілярної мембрани, посилюючи гіпоксію і гіперкапнію. До цього ж призво
дить тахіпное з одночасною закупоркою альвеол, дрібних і середніх бронхів 
слизовими пробками. Враховуючи зазначені ланки патогенезу, в клінічній 
практиці іноді важко провести межу між важким "тривалим" нападом БА і АС. 

Ці дві форми ще розділяють як: анафілактичну і метаболічну. Перша з 
них зустрічається порівняно рідко, проявляється швидкопрогресуючою (аж до 
тотальної) бронхіальною обструкцією (переважно в результаті бронхоспазму) і 
гострою дихальною недостатністю. Практично, ця форма АС являє собою ана
філактичний шок, що розвивається при сенсибілізації до ліків, або неалергічний 
бронхоспазм при використанні НПЗП у чутливих хворих. Іноді така симптома
тика спостерігається при помилковому призначенні неселективних (3-
адреноблокаторів. 

Значно частіше зустрічається метаболічна форма АС, яка формується по
ступово (протягом днів або тижнів) на фоні загострення БА і прогресуючої гі
перреактивності бронхів. У розвитку цієї форми певну роль грає безконтрольне 
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використання ліків, зловживання (З-адреностимуляторами, седативними або а~-
тиrістамінними препаратами або невиправдане зниження дози rлюкокортикоІ

дів. Характерна резистентність до звичайних бронхоспазмолітиків, в першу 
чергу, до {J-адреностимуляторів в результаті адренерrичноrо дисбалансу з пере
важанням сх-адренерrичної акtивності і прогресуючої блокади fJ
адренорецепторів. Подібна резистентність виступає в якості важливої відмінно
сті метаболічної форми АС від анафілактичної форми і важких нападів БА, при 
яких чутливість до бронхоспазмолітиків збережена. 

Не менш істотне значне порушення бронхіального дренажу. Хворі, що 
надходять в стаціонар, відзначають, що протягом кількох днів у них практично 
не виділяється мокротиння. Порушення відходження мокротиння пов'язано не 
тільки з загостренням хвороби, але й зі зловживанням ліками. Седативні засоби 
пригнічують кашльовий рефлекс, а селективні fJгадреностимулятори виJ(JІика
ють розширення дрібних бронхіальних судин, що може сприяти набряку сті_нк~ 
бронхів і потовиділенню компонентів плазми в просвіт дихальних шлях1в, 1 

стимулюють виділення слизовими клітинами бронхіальних залоз в'язкого сек
рету з високою концентрацією білків та сірки (так званий синдром замикання). 

Наростаюча обструкція бронхів при АС супроводжується прогресуюч~ми 
порушеннями газообміну та кислотно-лужного стану крові аж до розвитку ппе
ркапнії і декомпенсованоrо ацидозу. Гіпервентиляція і посилення потовиділен
ня, а також обмеження прийому рідини у зв'язку з важкістю стану призводять 
до rіповолемії і позаклітинної дегідратації з згущенням крові. 

Досить швидко може сформуватися вторинна легенева артеріальна гіпер
тензія - синдром, так званого, гострого легеневого серця. Артеріальний тиск 
при цьому зазвичай підвищений, але надалі розвивається артеріальна гіnотен
зія. Синусова тахікардія нерідко досягає критичних величин, можливі пору
шення серцевого ритму (найчастіше виникає екстрасистолія), що посилюються 
застосуванням адреноміметиків і еуфіліну. При значній важкості стану визна
чається парадоксальний пульс зі значним зниженням пульсової хвилі на вдиху. 

Клінічна «артина . 
За Рябовим Г.А. (1994), хворих, що знаходяться в астматичному статус~, 

можна згрупувати наступним чином: 

- хворі перебувають у свідомості, але вкрай виснажені в результаті нападу, який 
не припинявся і не піддається терапії протягом декількох днів; .. 
- хворі у свідомості, але втратили орієнтацію в обстановці та в сонному стаю ~з
за гіпоксії або rіперкапнії; 
- хворі, які перебувають у гіпоксичній або rіперкапнічній комі. 

Критерії визначення астматичного статусу: ... 
- наявність повної клінічної картини задухи внаслідок бронхіальної обструкцн, 
ускладненої розвитком легеневого серця і гіпоксичної енцифалопатії; . 
- відсутність ефекту від пробного введення симпатоміметиків і бронхолітиюв, 
іноді перекручена реакція на них; 
- відсутність дренажної функції легень (затримка мокротиння); 
- виражена гіпоксія, rіперкапнія з розвитком респіраторного метаболічного 
ацидозу. 

У розвитку АС виділяють три стадії. 
І - стадія компенсації або відсутності вентиляційних розладів, яка характеризу

ється помірною артеріальною rіпоксемією (рO2 на рівні 60-70 мм рт. ст.) норм0~ 
або rіпокапнією (рСО2 нормально, 35-45 мм рт. ст., або знижена в результат~ 
гіпервентиляції - менше 35 мм рт. ст.). 
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Пацієнти знаходяться в свідомості і психічно адекватні. Ця стадія клініч
но проявляється багаторазовими нападами задухи протягом доби і більше, між 
якими зберігається бронхоспазм. Задишка помірна, можуть відзначатися акро
ціаноз, іноді пітливість. Спостерігаються вимушене положення тіла з фіксацією 
плечового поясу і участю в акті дихання допоміжних дихальних м'язів, мно
жинні дистанційні сухі свистячі хрипи. ОФВ 1 знижується до 30% належної ве
личини. 

Аускультативно в легенях визначаються жорстке дихання з подовженим 

видихом і сухі розсіяні хрипи, характерне різке зменшення кількості відокрем
люваного мокротиння. Зазвичай спостерігається помірна тахікардія, АТ не змі
нений або дещо підвищений. 

Відзначаються резистентність до бронхолітичної терапії, особливо до ін
галяційної /3-агонистами короткої дії, а також синдром рикошету (наростання 
або збільшення бронхообструкції при збільшенні дози /Jгагоністів). 

Підвищення опору дихання при АС супроводжується різким збільшенням 
роботи дихальної мускулатури. М'язи, які забезпечують вдих і створюють зна
чний негативний внутрішньоплевральний тиск, знаходяться в постійному на
пруженні, так як рівень дихання зміщується в інспіраторному напрямку. Це 
особливо помітно по напрузі грудинно-ключично-сосцеподібних м'язів. Відзна
чаються також роздування крил носа, напруга м'язів шиї і голови. 

11 - стадія декомпенсації, або "німого легкого", або стадія наростаючих 
вентиляційних порушень, характеризується більш вираженою гіпоксемією (рO2 
на рівні 50-60 мм рт. ст.) і гіперкапнією внаслідок зниження ефективної (альве
олярної) вентиляції (рСО2 від 50 до 70 мм рт. ст.). 

При переході в ІІ стадію у хворих при збереженій свідомості зростає дра
тівливість, що епізодично переходить у стан збудження, який може змінювати
ся періодами апатії. Задишка різко виражена, дихання гучне з участю допоміж
ної мускулатури. Є ціаноз з ознаками венозного застою (набряклі шийні вени, 
одутлість обличчя). З наростанням обструктивного синдрому, дихання над 
окремими ділянками легенів (зазвичай над нижніми відділами) зовсім не вислу
ховується (стадія "німої легені"). Характерна невідповідність тяжкості задишки 
і загального стану хворого із-за незначної фізікальної симптоматики. Відзнача
ється виражена тахікардія, АТ нормальний або знижений. Спостерігається під
вищення центрального венозного тиску (ЦВТ), дегідратація, згущення крові. 

Гіповентиляція на стадії "німої легені" призводить до гіперкапнії і диха
льного ацидозу, наростає ціаноз, виникає психомоторне збудження, потім епі
лептиформні судоми, розвивається гіперкапнична кома. 

ІІІ - стадія гіперкапничної коми, або стадія різко виражених вентиляцій
них порушень, характеризується важкою артеріальною гіпоксемією (рO2 на рів
ні 40-55 мм рт. ст.) і різко вираженою гіперкапнією (рСО2 на рівні 80-90 мм рт. 
ст. і вище). 

Різко зростає і превалює нервово-психічна симптоматика. Стан пацієнта 
загрозливий: свідомість змішана або відсутня, дихання стає все більш поверх
невим, з парадоксальними торакоабдомінальними рухами, аускультативно різко 
ослабленим. АТ різко знижений, пульс ниткоподібний, аритмічний. Тахікардія 
переходить у термінальну брадикардію, відзначаються різні порушення серце
вого ритму, виникає картина "німої легені" на тлі дифузного ціанозу. 

Диференційна діагностика. Клінічна картина АС, викликана загострен
ням БА, має багато спільних синдромів з гострою дихальною недостатністю 
(ГДН) при інших обструктивних легеневих захворюваннях. 

До псевдоастматичних станів призводять гострі запальні процеси верхніх 
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дих_альних ІІ!ляхів, круп, набряк голосової ![лини, запалення надгортанни~а, 
анп~а Люд~1га, заглоточний абсцес. Провідн~.~ симптомом порушення прох1д
ност1 верхюх дихальних шляхів є стридор. Іюш~и причинами цього стрю_кдан
ня можуть бути аспіраційний синдром, ларино- 1 бронхоспазм, ~икликан~ вди
х~нням подразнюючих газів, парів, обструкц~ дихальних шлях1в. ч~жорщним 
тш~~• пухлиною. Психогенні фактори, що пр1зво~ять до диспное I ппервенти-
лящ1, дуже час~:о по клініці нагадують астмап'Ін_~и статус. . 

.. Початков1 прояви гострої лівошлуночкс801 недостатносп (ГЛШН) - сер
цево~ _астми (СА) - можуть супроводжуватис. ознаками астматичного_ ~татус~ 
внаслщок набряку слизової оболонки бронхів,одна~ для СА характерю I волоп 
хрипи, ослаблення дихання в нижніх відділах _1еген_1в. 

Напад задишки, що розвивається під час сну I проходить у вертикальному 
положенні, ~ово~ить про ознаки г ЛШН, і для СА не~арактерні пі~вищення те
мператури пла, шфекційні процеси дихальни< шлях1в. Так, волоп хрипи з од
но~? боку свід:ать про пневмонію, відсутніст дихальних шумів з однієї чи ін-
шо1 сторони свщчить про гідро-, пневмоторакі: ... 

Дуже часто при тромбоемболії легеневс1 артерн в легенях можуть вислу-
ховуватись свистячі хрипи, але зазвичай вою: вислуховуються на стороні ура
ження. Допомагає в дифдіагнозі і характер з.дишки, що но_сить інспіраторний 
характер (у деяких хворих змішаний). Слід також диференщюв~ти з такими_ за
хворюва~~ями: загострення хронічного обстrуктивного бронх1ту, пневмонпи, 
обструкцн головних дихальних шляхів, які С) проводжуються синдромом псев-
доастми. 

Діагностик/ 
Враховуючи тяжкість стану пацієнта на повне обстеження часу немає. 
В діагностиці допомагає збір анамнез{· Якщо дозволяє тяжкість стану 

можна провести: 
- клінічний аналіз крові _ можливо ком11енсаторне підвищення рівня ери-

троцитів і гемоглобіну, еозинофілія, лейкоцитоз/лейкопенія, лімфоцитоз. 
- визначення газі~ крові, рН, електроліпюго б<І:11ансу. . 
На рентгенограм~ легенів _ підвищена ,~розор1сть легеневих пошв, поси

лення ~егеневого малюнка, розширення корі.JІВ легень. Характерне ни~ьке сто
яння д~афрагми, м~а. рухливі~ть купола діафрагми. Ребра розташоваю горизо-
нтально, розширею м1жреберю проміжки. . . 

. Ел~~трокардіографія - зміни не специф'І:НІ, визначається прегрузка пра-
вих в1дд1шв серця, високі "пульмональні" зуб1~ 1 Р. 

. Функції зовнішнього дихання не дослі,rtжують у зв'язку з важкістю стану 
пащєнта. 

Лікування 
Невідкладна допdмога . 

.. ~стматичний статус загрожує життю хв3орих та диктує необхідність екст-
рено~ штенсивної терапії. 

Незалежно від важкості стану та ефектІ~внос:і терап(~: всі хворі з важ~им 
нападом БА або АС підлягають обов'язковій1 госштал1зац11 в стацюнар. Л1ку
вання АС проводиться в реанімаційному ві1діленні. Інтенсивну тер~_?ію _слід 
починати в максимально ранні терміни. Вона~ включає кисневу, шфузшну I ме
дикаментозну терапію. 

Лікування тривалого нападу БА або астматичного статусу І-ІІ стадії, вра-
ховуючи патогенез, має бути практично однаІовим: 
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- заповнення об'єму циркулюючої крові та поліпшення їі реологічних властиво
стей. Як правило, при цьому потрібно введення великих об'ємів рідини. Для ін
фузійної терапії застосовуються 5% розчину глюкози, 0,9% ізотонічний розчин 
хлориду натрію, розчин Рінгера, збалансовані розчини електролітів, реополіг
люкін. Загальний обсяг інфузійної терапії коливається від І до 2- 2,5 л на добу; 
- введення гепарину (або низькомолекулярних гепаринів, наприклад, еноксапа
рин) одномоментно внутрішньовенно, струминна 10-20 тис. од. з наступним 
введенням за схемою 4-6 разів на добу; 
- краплинне введення еуфіліну 2,4% 5-10 мл (до 60-80 мл/добу); 
- струминна, а потім краплинне введення глюкокортикоїдів в дозі не менше 60-
90 мг преднізолону ( 4-6 мr/кr кожні 4-6 год); 
- застосування {J-стимуляторів (алупент, астмопент та ін.) можливе після запов
нення ОЦК або у випадках відновлення їх чутливості, інгаляції сальбутамолу 
0,5 мл на 0,9% ізотонічному розчині хлориду натрію; 

Введення серцевих глікозидів, дихальних аналептиків небажано. 

Консервативне лікування 
Боротьба з гіпоксемією - киснетерапія: безперервна подача киснево

повітряної суміші з низькою швидкістю (2-6 л/хв) через носові канюлі або мас
ку Вентурі для підтримки рO2 вище 60 мм рт. ст. Це - замісне лікування ГДН, 
яке не усуває причин порушень легеневого газообміну, але сприяє попереджен
ню несприятливих впливів гіпоксемії на процеси метаболізму тканин. Інгалю
ється киснево-повітряна суміш з відносно невеликим вмістом 0 2 (35-40%). Ви
користовувати більш високі концентрації кисню небажано, оскільки при цьому 
створюється небезпека розвитку в легенях абсорбційних ателектазів, надмірно 
висушуються слизові покрови дихальних шляхів, а також затримується виве
дення вуглекислого газу і зростає рСО2 • 

Ефективні інгаляції геліокисневої суміші (75% гелію + 25% кисню) три
валістю 40-60 хв. 2-3 рази на добу. Суміш гелію і кисню за рахунок більш низь
кої в порівнянні з повітрям щільності легше проникає в погановентильовані ді
лянки легенів, що значно знижує гіпоксемію. 

Інфузійна терапія заповнює дефіцит рідини і усуває гемоконцентрацію, 
сприяє розрідженню бронхіального вмісту, полегшує відкашлювання мокроти і 
зменшує обструкцію бронхів. Під час нападу БА в середньому втрачається бли
зько 5% загального обсягу рідини. Застосовують 5% розчин гепаринизованої 
глюкози, розчин Рінгера і ізотонічний розчин натрію хлориду. При вираженій 
гіповолемії, низькому АТ доцільне введення декстранів, реополіглюкіну. Інфу
зію рідини продовжують протягом 6-12 годин, потім по можливості переходять 
на прийом рідини всередину. Щоб уникнути перевантаження необхідно стежи
ти за кількістю введеної рідини і її втратами. Особливо обережно слід проводи
ти інфузійну терапію при серцево-судинних захворюваннях. 

Обсяг інфузійної терапії повинен в першу добу становити 3-3,5 л і більше, 
у наступні - близько 1,6 л/м2 поверхні тіла (близько 2,5-2,8 л/доб). Розчини ге
паринизують (2 500 ОД гепарину на 500 мл рідини), додають солі калію (панан
гін, аспаркам, калію хлорид), так як при АС зазвичай виникає гіпокаліємія на 
фоні прийому великих доз кортикостероїдів. 

При проведенні інфузій у хворих необхідно контролювати ЦВТ, який не 
повинен перевищувати 120 мм водян. ст. (І, 18 кПа), і стежити за сечовиділен
ням, яке має досягати 80 мл/год без застосування салуретиків. При підвищенні 
ЦВТ до 150 мм водян. ст. необхідно ввести внутрішньовенно 40 мг лазикса 
( фуросеміду). 
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У хворих з гострою дихальною недостатністю обмежують використання 
розчинів, що містять солі натрію. Зокрема, не слід неконтрольовано вводити 
розчин гідрокарбонату натрію, який можна застосовувати лише при некомпен

сованому ацидозі. 
При медикаментозному лікуванні АС різко обмежують або виключають 

неселективні адреноміметики. Внутрішньовенне введення /Jгадреноміметиків 
(ізопреналіну, тербуталіну, сальбутамолу) застосовують в США і країнах Євро
пи переважно у дітей. Згідно з рекомендаціями Національного інституту здоро
в'я США при лікуванні важких нападів БА дорослим внутрішньовенні інфузії 
/32-адреноміметиків протипоказані (високий ризик розвитку аритмій, у пацієнтів 
похилого віку - ішемії та інфаркту міокарда). Рекомендується проведення інга
ляцій 0,5% розчину сальбутамолу, 0,5 мл в 1-3 мл фізіологічного розчину або 
5% розчину орципреналіну, 0,2-0,3 мл в 1-3 мл фізіологічного розчину за допо
могою небулайзера. Якщо інгаляційні бронходілятатори неефективні, вводять 
розчин адреналіну 1 : 1000 (0,3 мл) або тербуталін (0,25 мг) підшкірно, при не
обхідності ін'єкцію повторюють через 15-20 хвилин. При вираженій обструкції 
бронхів (ОФВ 1 не більше 35% від вихідного) інгаляції /32-адреностимуляторів 
мають більш виражену бронходілатуючу дію, ніж введення адреналіну підшкі
рно. Для посилення ефекту інгаляційні /32-адреностимулятори призначають у 
поєднанні з /3-адреностимуляторами всередину, наприклад з тербуталіном 
(2,5-5 мг) кожні 8 годин, сальбутамолом (2-4 мг) всередину кожні 8 годин або 
орципреналіном (10-20 мr) всередину кожні 6 годин. Це лікування найбільш 
ефективно у пацієнтів з анафілактичною формою АС. 

В нашій країні в якості бронхорозширюючих засобів найчастіше застосо
вують препарати групи метилксантинів (еуфілін і його аналоги). 

Еуфілін інгібує фосфодіестеразу, що сприяє накопиченню цАМФ і відно
вленню адренорецепторної чутливісті, призводить до розслаблення бронхіаль
ної мускулатури. Еуфілін також знижує тиск в малому колі кровообігу, змен
шує парціальний тиск вуглекислого газу в крові та агрегацію тромбоцитів. 

Початкова доза еуфіліну повинна становити близько 5-6 мг/кг маси тіла 
при повільному протягом 20 хвилин краплинному введенні у вену (15 мл 2,4% 
розчину ДІІЯ людини масою 70 кг). Після цього препарат вводять з розрахунку 
0,5-0,9 мг/кг маси тіла (приблизно 2,5 мл 2,4% розчину в годину) до клінічного 
поліпшення стану пацієнта. Таку дозу залишають як підтримуючу протягом 6-8 
годин. Необхідно створити постійну концентрацію еуфіліну в плазмі крові, од
нак його добова доза не повинна перевищувати 2 г. При АС допускається вве
дення 60-80 мл 2,4% еуфіліну протягом доби. Можна замість еуфіліну вводити 
діафіллін або амінофіллін. 

Обов'язковим компонентом лікування АС є кортикостероїди. Інгібуючи 
клітинні механізми бронхообструкції, у тому числі в результаті безпосередньо
го впливу на /32-адренорецептори, кортикостероїди сприяють, поряд з еуфілі
ном, відновленню чутливості адренорецепторного апарату бронхів. Крім того, 
вони мають виражену протинабрякову дію, що покращує прохідність дихаль
них шляхів і полегшує бронхіальний дренаж. Кортикостероїди зменшують за
пальну обструкцію бронхів, знижують гіперреактивність лаброцитів, базофілів 
та гальмують виділення ними гістаміну та інших медіаторів алергії і запалення, 
усувають загрозу гострої недостатності наднирників внаслідок гіпоксії. 

Кортикостероїди призначають внутрішньовенно крапельно струминна 
або кожні 4 години з розрахунку 1 мг гідрокортизону на 1 кг маси тіла на годи
ну. Так, доза гідрокортизону для дорослих коливається від 200 мг 4 рази на до
бу до 6 мг/кг кожні 4-6 годин внутрішньовенно. Можна використовувати й інші 
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- заповнення об'єму циркулюючої крові та поліпшення її реологічних властиво
стей. Як правило, при цьому потрібно введення великих об'ємів рідини. Для ін
фузійної терапії застосовуються 5% розчину глюкози, 0,9% ізотонічний розчин 
хлориду натрію, розчин Рінгера, збалансовані розчини електролітів, реополіг
люкін. Загальний обсяг інфузійної терапії коливається від 1 до 2- 2,5 л на добу; 
- введення гепарину (або низькомолекулярних гепаринів, наприклад, еноксапа
рин) одномоментно внутрішньовенно, струминно 10-20 тис. од. з наступним 
введенням за схемою 4-6 разів на добу; 
- краплинне введення еуфіліну 2,4% 5-10 мл (до 60-80 мл/добу); 
- струминно, а потім краплинне введення глюкокортикоїдів в дозі не менше 60-
90 мг преднізолону ( 4-6 мг/кг кожні 4-6 год); 
- застосування {3-стимуляторів (алупент, астмопент та ін.) можливе після запов
нення ОЦК або у випадках відновлення їх чутливості, інгаляції сальбутамолу 
0,5 мл на 0,9% ізотонічному розчині хлориду натрію; 

Введення серцевих глікозидів, дихальних аналептиків небажано. 

Консервативне лікування 
Боротьба з гіпоксемією - киснетерапія: безперервна подача киснево

повітряної суміші з низькою швидкістю (2-6 л/хв) через носові канюлі або мас
ку Вентурі для підтримки рO2 вище 60 мм рт. ст. Це - замісне лікування ГДН, 
яке не усуває причин порушень легеневого газообміну, але сприяє попереджен
ню несприятливих впливів гіпоксемії на процеси метаболізму тканин. Інгалю
ється киснево-повітряна суміш з відносно невеликим вмістом 0 2 (35-40%). Ви
користовувати більш високі концентрації кисню небажано, оскільки при цьому 
створюється небезпека розвитку в легенях абсорбційних ателектазів, надмірно 
висушуються слизові покрови дихальних шляхів, а також затримується виве
дення вуглекислого газу і зростає рСO2 . 

Ефективні інгаляції геліокисневої суміші (75% гелію + 25% кисню) три
валістю 40-60 хв. 2-3 рази на добу. Суміш гелію і кисню за рахунок більш низь
кої в порівнянні з повітрям щільності легше проникає в погановентильовані ді
лянки легенів, що значно знижує гіпоксемію. 

Інфузійна терапія заповнює дефіцит рідини і усуває гемоконцентрацію, 
сприяє розрідженню бронхіального вмісту, полегшує відкашлювання мокроти і 
зменшує обструкцію бронхів. Під час нападу БА в середньому втрачається бли
зько 5% загального обсягу рідини. Застосовують 5% розчин гепаринизованої 
глюкози, розчин Рінгера і ізотонічний розчин натрію хлориду. При вираженій 
гіповолемії, низькому АТ доцільне введення декстранів, реополіглюкіну. Інфу
зію рідини продовжують протягом 6-12 годин, потім по можливості переходять 
на прийом рідини всередину. Щоб уникнути перевантаження необхідно стежи
ти за кількістю введеної рідини і її втратами. Особливо обережно слід проводи
ти інфузійну терапію при серцево-судинних захворюваннях. 

Обсяг інфузійної терапії повинен в першу добу становити 3-3,5 л і більше, 
у наступні - близько 1,6 л/м2 поверхні тіла {близько 2,5-2,8 л/доб). Розчини ге
паринизують (2 500 ОД гепарину на 500 мл рідини), додають солі калію (панан
гін, аспаркам, калію хлорид), так як при АС зазвичай виникає гіпокаліємія на 
фоні прийому великих доз кортикостероїдів. 

При проведенні інфузій у хворих необхідно контролювати ЦВТ, який не 
повинен перевищувати 120 мм водян. ст. (І, І 8 кПа), і стежити за сечовиділен
ням, яке має досягати 80 мл/год без застосування салуретиків. При підвищенні 
ЦВТ до 150 мм водян. ст. необхідно ввести внутрішньовенно 40 мг лазикса 
( фуросеміду). 
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У хворих з гострою дихальною недостатністю обмежують використання 
розчинів, що містять солі натрію. Зокрема, не слід неконтрольовано вводити 
розчин гідрокарбонату натрію, який можна застосовувати лише при некомпен
сованому ацидозі. 

При медикаментозному лікуванні АС різко обмежують або виключають 
неселективні адреноміметики. Внутрішньовенне введення /Зz-адреноміметиків 
(ізопреналіну, тербуталіну, сальбутамолу) застосовують в США і країнах Євро
пи переважно у дітей. Згідно з рекомендаціями Національного інституту здоро
в'я США при лікуванні важких нападів БА дорослим внутрішньовенні інфузії 
/32-адреноміметиків протипоказані (високий ризик розвитку аритмій, у пацієнтів 
похилого віку - ішемії та інфаркту міокарда). Рекомендується проведення інга
ляцій 0,5% розчину сальбутамолу, 0,5 мл в 1-3 мл фізіологічного розчину або 
5% розчину орципреналіну, 0,2-0,3 мл в 1-3 мл фізіологічного розчину за допо
могою небулайзера. Якщо інгаляційні бронходілятатори неефективні, вводять 
розчин адреналіну 1 : 1000 (0,3 мл) або тербуталін (0,25 мг) підшкірно, при не
обхідності ін'єкцію повторюють через 15-20 хвилин. При вираженій обструкції 
бронхів (ОФВ 1 не більше 35% від вихідного) інгаляції /32-адреностимуляторів 
мають більш виражену бронходілатуючу дію, ніж введення адреналіну підшкі
рно. Для посилення ефекту інгаляційні /32-адреностимулятори призначають у 
поєднанні з /3-адреностимуляторами всередину, наприклад з тербуталіном 
(2,5-5 мг) кожні 8 годин, сальбутамолом (2-4 мг) всередину кожні 8 годин або 
орципреналіном (10-20 мг) всередину кожні 6 годин. Це лікування найбільш 
ефективно у пацієнтів з анафілактичною формою АС. 

В нашій країні в якості бронхорозширюючих засобів найчастіше застосо
вують препарати групи метилксантинів (еуфілін і його аналоги). 

Еуфілін інгібує фосфодіестеразу, що сприяє накопиченню цАМФ і відно
вленню адренорецепторної чутливісті, призводить до розслаблення бронхіаль
ної мускулатури. Еуфілін також знижує тиск в малому колі кровообігу, змен
шує парціальний тиск вуглекислого газу в крові та агрегацію тромбоцитів. 

Початкова доза еуфіліну повинна становити близько 5-6 мг/кг маси тіла 
при повільному протягом 20 хвилин краплинному введенні у вену ( 15 мл 2,4% 
розчину для людини масою 70 кг). Після цього препарат вводять з розрахунку 
0,5-0,9 мг/кг маси тіла (приблизно 2,5 мл 2,4% розчину в годину) до клінічного 
поліпшення стану пацієнта. Таку дозу залишають як підтримуючу протягом 6-8 
годин. Необхідно створити постійну концентрацію еуфіліну в плазмі крові, од
нак його добова доза не повинна перевищувати 2 г. При АС допускається вве
дення 60-80 мл 2,4% еуфіліну протягом доби. Можна замість еуфіліну вводити 
діафіллін або амінофіллін. 

Обов'язковим компонентом лікування АС є кортикостероїди. Інгібуючи 
клітинні механізми бронхообструкції, у тому числі в результаті безпосередньо
го впливу на /32-адренорецептори, кортикостероїди сприяють, поряд з еуфілі
ном, відновленню чутливості адренорецепторного апарату бронхів. Крім того, 
вони мають виражену протинабрякову дію, що покращує прохідність дихаль
них шляхів і полегшує бронхіальний дренаж. Кортикостероїди зменшують за
пальну обструкцію бронхів, знижують гіперреактивність лаброцитів, базофілів 
та гальмують виділення ними гістаміну та інших медіаторів алергії і запалення, 
усувають загрозу гострої недостатності наднирників внаслідок гіпоксії. 

Кортикостероїди призначають внутрішньовенно крапельна струминна 
або кожні 4 години з розрахунку 1 мг гідрокортизону на 1 кг маси тіла на годи
ну. Так, доза гідрокортизону для дорослих коливається від 200 мг 4 рази на до
бу до 6 мr/кг кожні 4-6 годин внутрішньовенно. Можна використовувати й інші 
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кортикостероїдні препарати еквівалентних доз, наприклад преднізолон (метил
преднізолон) - від 60 мг до 250 мг внутрішньовенно кожні 4-6 годин. Якщо по 
досягненню дози 900-1 ООО мг преднізолону зберігається АС, слід продовжити 
введення преднізолону по 250 мг кожні 3-4 години в загальній дозі 2000-3500 
мг протягом 1-2 діб до досягнення купіруючого ефекту. Використовується та
кож дексаметазон по 8-12 мг кожні 4-6 годин у добовій дозі 32-56 мг. 

Якщо через 24 години після початку лікування істотного поліпшення не 
наступає, дозу подвоюють кожні 24 години до максимально допустимої. Після 
виведення хворого з АС дозу стероїдів щодоби зменшують на 25% до мініма
льної. Ускладнення при проведенні масивної стероїдної терапії зустрічаються 
дуже рідко. 

Кортикостероїди можна вводити і ингаляційно за допомогою небулайзера 
(для цього вони випускаються в спеціальній формі - так званих небулах). 

У хворих з "аспіриновою" БА введення гідрокортизону гемісукцината 
може посилити бронхообструкцію, у зв'язку з чим його застосування при виве
денні цих хворих з АС слід виключити. 

Спектр застосованих медикаментозних засобів повинен бути максималь
но звужений і обмежений препаратами, абсолютно показаними хворим. Так, 
наприклад, недоцільно призначати вітаміни, кокарбоксилазу, хлористий каль
цій, не слід застосовувати профілактичні антибіотики, особливо пеніцилін і 
стрептоміцин, а також сульфаніламідні препарати, що володіють високою сен
сибілізуючою активністю. Винятком є хворі із загостренням нагнійних захво
рювань легенів. 

З-за небезпеки пригнічення дихання, пригнічення кашльового рефлексу і 
природних механізмів бронхіального дренування протипоказані препарати, які 
мають седативний ефект (морфін, промедол, піпольфен натрію оксибутират та 
ін.). Вони маскують тяжкість бронхіальної обструкції, летальність при їх вико
ристанні зростає. На фоні збільшеної роботи дихання при АС не слід застосо
вувати дихальні аналептики (етимізол, кордіамін та ін.), так як вони можуть 
призвести до виснаження резервів дихання і прогресуванню гострої дихальної 
недостатності. Неефективні при АС холінолітики (атропін та ін.). 

Для профілактики тромбоемболічних ускладнень, а також з метою по
ліпшення реологічних властивостей крові призначають гепарин (до 20 тис. 
ОД/доб), фраксипарин, клексан. При вираженій гемоконцентрації (гематокрит 
50% і більше) доцільно проводити кровопускання. 

Через небезпеку посилення бронхоспазму у хворих з АС не рекоменду
ється використовувати муколітичні засоби (ацетилцистеїн, трипсин, хімотрип
син та ін.). З обережністю слід також ставитися до методів механічної санації 
дихальних шляхів (назотрахеальні катетеризації для відмивання і аспірації мок
роти і ін.). 

Особливу увагу звертають на розрідження мокротиння: застосовують ін
галяції аерозолів теплої стерильної води, ізотонічного розчину натрію хлориду, 
0,5- І% розчину гідрокарбонату натрію. Ультразвукові розпилювачі інгаляцій
них розчинів зазвичай не застосовують, оскільки в них утворюються дрібні 
краплі рідини, які часто викликають бронхоспазм. 

Активно користуються методами фізичної терапії, що включають перку
сійний і вібраційний масаж грудної клітини, "допоміжний кашель" та ін. 

При переході АС у 11 стадію разова доза преднізолону збільшується в 1,5-
3 рази, введення його здійснюється кожні 1-1,5 години або безперервно внут
рішньовенно краплинно. На тлі кортикостероїдної терапії тривають киснева ін
галяційна і інфузійна терапія, внутрішньовенне введення еуфіліну, заходи по 
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поліпшенню дренажної функції бронхів. Якщо проведена терапія протягом 1,5-
2 години не ліквідує картину "німої легені", необхідно переводити хворого на 
штучну вентиляцію легенів (ШВЛ), яка забезпечує необхідний обсяг вентиля
ції, полегшує видалення мокротиння. При ШВЛ усувається також невиробнича 
робота дихальних м'язів, що полегшує проведення лаважу дихальних шляхів. 

У ІІІ стадії АС пацієнта переводять на ШВЛ, проводяться бронхоскопічна 
санація, посеrментарний лаваж бронхіального дерева. Дозу преднізолону збі
льшують до 120 мr внутрішньовенно щогодини. Прогноз песимістичний. 

Основами профілактики АС є: раціональна терапія важких форм БА, від
мова від використання лікарських засобів, показання до яких недостатньо об
грунтовані, анамнестичне і клінічне виявлення можливих алергенів та їх усу
нення, а також рання діагностика й терапія важких нападів БА. 

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА МОНІТОРИНГУ 
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 

Спірографія - метод графічної реєстрації змін легеневих об'ємів при ви
конанні дихальних рухів. Вона дозволяє визначити ряд показників, які характе
ризують вентиляцію легенів. До них відносяться вимірювання статистичних 
об'ємів і ємкостей, які характеризують еластичні властивості легенів і грудної 
стінки, і динамічні дослідження, які визначають кількість повітря під час вдиху 
і видиху за одиницю часу. Показники фіксуються в режимі спокійного дихання, 
а деякі - при проведенні форсованих маневрів. Це рекомендований метод оцін
ки виразності та зворотності бронхіальної обструкції. 

Всі показники легеневої вентиляції умовно розділяють на статичиі або 
аиатомічпі (легеневі об'єми) і фуикціопш,ьиі (показники легеневої вентиля
ції). Ці показники непостійні, вони залежать від статі, віку, ваги, зросту, поло
ження тіла, стану нервової системи і ін. Тому для правильної оцінки функціо
нального стану апарату зовнішнього дихання, визначення абсолютного значен
ня того або іншого показника недостатньо; необхідно зіставити одержані абсо
лютні показники з відповідними величинами у здорової людини того ж віку, 
зросту, ваги, статі. Таке зіставлення виражається у відсотках. Враховуючи, що і 
у здорових людей, залежно від деяких причин (втома, стан нервової системи і 
ін.) можуть виявлятися відхилення в межах± 15-20%, патологічними вважають 
відхилення більше, ніж на 15-20%. 
Покази до проведення спірографії: 

1. Визначення типу і ступеню дихальної недостатності. 
2. Визначення впливу захворювання на динамічну функцію зовнішнього 

дихання. 

3. Оцінка ефективності лікування бронходилататорами, інгаляційними rлю
кокортикоїдами. 

4. У комплексі з клінічними, електрокардіографічними, лабораторними кри
теріями, проведення диференційної діагностики між дихальною і серце
вою недостатністю. 

5. Моніторинг показників ФЗД для оцінки ступеню прогресування захворю
вання. 

б. Виявлення змін ФЗД у осіб, що мають ризик розвитку легеневих захво
рювань (курці, що працюють в умовах контакту з шкідливими чинниками). 

7. Спостереження за станом ФЗД у осіб, що працюють в умовах контакту з 
шкідливими чинниками виробництва. 

8. Експертиза працездатності і військова експертиза на основі оцінки ФЗД в 
комплексі з клінічними показниками. 
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9. Проведення бронходилатаційних тестів. 
І О. Проведення інгаляційних провокаційних тестів для діагностики синдро

му бронхіальної гіперреактивності. 
Протипоказання до спірографії: 

І. Важкий загальний стан хворого. 

2. Інфаркт міокарду, прогресуюча стенокардія. 
3. Важкий ступінь легеневої недостатності. 
4. Злоякісна артеріальна гіпертензія, гіпертонічний криз. 
5. Недостатність кровообігу П-Б стадії по класифікації Стражеско

Василенко. 

б. Гостре порушення мозкового кровообігу. 
7. Токсикоз під час вагітності, друга половина вагітності. 

Аналізуючи спірограму, оцінюють об'ємні, швидкісні характеристики і пока

зники легеневої вентиляції: 

1. Об'ємні показники 
ДО (дихальний об'єм) - це об'єм повітря, яке поступає в легені за 1 вдих при 
спокійному диханні (норма 500-800 мл). Показники ДО змінюються залежно 
від рівня вентиляції. Частина ДО, яка бере участь в газообміні, називається аль
веолярним об'ємом (АО) і складає 2/3 ДО. Залишок - 1/3 його складає об'єм фу
нкціонального мертвого простору (ФМП), який складається з: анатомічного ме
ртвого простору (І 50-200 мл) і альвеолярного мертвого простору. У нормі весь 
мертвий простір приблизно рівний анатомічному. 
РОвд (резервний об'єм вдиху) - максимальний об'єм, який можна додатково 
вдихнути після спокійного вдиху (норма 1000-2000 мл). 
РОвид (резервний об'єм видиху) - максимальний об'єм, який можна додатково 
видихнути після спокійного видиху ( 1 ООО- І 500 мл - 25% ЖЕЛ). 
Євд (ємкісь вдиху) - сума ДО і РОвд, характеризує здатність легеневої ткани
ни до розтягування. 

ЖЕЛ (життєва ємкість легень) - сума ДО, РОвд і РОвид - максимальний об'єм, 
який можна вдихнути після максимально глибокого вдиху (норма 3000- 5000 
мл). Ця величина залежить від віку (до 35 років вона збільшується, потім пос
тупово зменшується), статі (у жінок - менше, ніж у чоловіків), зросту і маси ті
ла, а також від положення тіла. У нормі ЖЕЛ дуже непостійна, у здорових осіб 
може відхилятися від належної ± 15-20%. Тому практичне значення має показ
ник зниження ЖЕЛ нижче 80% належної величини. 
ФЖЕЛ (форсована життєва місткість легенів) - об'єм повітря, яке можна види
хнути при форсованому видиху після максимального вдиху (норма -70-80% 
ЖЕЛ). 

ЗОЛ (залишковий об'єм легенів) - об'єм, який залишається в легенях після мак
симально повного видиху (у молодих осіб в нормі не більше 25-30% ЖЕЛ, а у 
осіб літнього віку - близько 35% ЖЕЛ) (норма - І 000-1500 мл). 
ФЗЄ (функціональна залишкова ємкість) - об'єм повітря, яке залишилося в ле
генях на рівні спокійного видиху, сума РО вид+ ЗОЛ (у нормі - 40-50% ЗЕЛ). 
ЗМЛ (залишкова місткість легенів) - сума ЖЕЛ і ЗОЛ - максимальний об'єм, 
який можуть вміщати легені на висоті глибокого вдиху. 

2. Показники легеневої вентиляції 
У режимі спокійного дихання визначається ДО і ХОЛ (хвилинний об'єм 

легенів) - величина загальної вентиляції за одну хвилину при спокійному ди
ханні (норма 6-8 л за 1 хвилину в умовах спокою). Цей показник дуже непо
стійний і залежить від частоти дихання (Чд) і ДО. 
МВЛ (максимальна вентиляція легенів, максимальний хвилинний об'єм, мак-
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симальна дихальна ємкість) - максимальний об'єм повітря, яке може бути про
вентильований за 1 хвилину; характеризує функціональну здатність апарату зо
внішнього дихання (норма - 50-180 л): 
МВЛ = ДО макс х ЧД макс 
Цей показник залежить від статі, віку, маси тіла і зросту, положення тіла. МВЛ 
- показник, залежний від стану нервової системи, на його величину може впли
вати емоційний стан пацієнта. 

3. Швидкісні показники 
ОФВl (об'єм форсованого видиху за першу секунду) - це об'єм повітря, яке ви
дихається за першу секунду при максимально швидкому видиху і виражається 
у відсотках до ФЖЕЛ. Здорові люди за першу секунду видихають не менше 
70%ФЖЕЛ. 

Проба Тіффно (тест або індекс Тіффно- ІТ) ОФВ 1 / ЖЕЛ - в%, у нормі дорів
нює 70-75%. 
МОШ15 - максимальна об'ємна швидкість повітря на рівні видиху 25% ФЖЕЛ. 
МОШ50 - максимальна об'ємна швидкість повітря на рівні видиху 50% ФЖЕЛ. 
МОШ75 - максимальна об'ємна швидкість повітря на рівні видиху 75% ФЖЕЛ 
Ці показники мають найбільшу цінність в діагностиці початкових порушень 
бронхіальної провідності. За нижню межу норми показників потоку приймають 
60% від належної величини. 
СОШ1s.75 (середня об'ємна швидкість форсованого видиху, за певний період 
вимірювання від 25 до 75% ФЖЕЛ). Відображає стан дрібних дихальних шля
хів; для виявлення ранніх обструктивних порушень є більш інформативним по
казником в порівнянні з ОФВ 1 • 

Типи вентиляційної недостатності 
Порушення функції апарату зовнішнього дихання обумовлені різними па

тологічними процесами дихальних шляхів. Залежно від механізмів виділяють 
обструктивні, рестриктивні і змішані порушення вентиляції легенів. 
Обструктивний (від лат. obstructio - перешкода) тип вентиляційної недостат
ності виникає унаслідок звуження дихальних шляхів і підвищення опору руху 
повітря. Перешкоди руху повітря можуть спостерігатися як у верхніх дихаль
них шляхах, так і в нижніх. При утрудненні проходження повітря в дихальних 
шляхах порушується не тільки вентиляція легенів, але і механіка дихання. Уна
слідок ускладнення видиху різко збільшується робота дихальних м'язів. 

Механізми формування обструкції: 
І. Спазм гладкої мускулатури бронхів. 
2. Запальна інфільтрація слизової оболонки трахео-бронхіальноrо дерева. 
З. Набряк слизової оболонки трахео-бронхіальноrо дерева. 
4. Збільшення кількості в'язкого секрету в бронхах і порушення його евакуації. 
5. Деформація бронхів. 
б. Експіраторний колапс бронхів. 

Для периферичної обструкції (у дрібних бронхах) характерне різке зни
ження МОШ75 , МОШ50, збільшення ЗМЛ, при цьому ЖЕЛ не змінюється або 
мало змінюється. Для центральної обструкції (у крупних бронхах) характерний 
збільшення ЗОЛ/ЗМЛ, ЖЕЛ, різке зменшення ОФВ 1 , ІТ, зниження ЖЕЛ. Час
тіше зустрічається комбінація перерахованих змін - генералізована обструк
ція. 
Рестриктивний (обмежувальний, від лат. restrictio - обмеження, зменшення) 
тип порушення вентиляції обумовлений зменшенням дихальної поверхні леге
нів або зменшенням здатності легеневої тканини до розтягування. 

Механізми формування рестрикції: 
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І. Причини, пов'язані з ура:женням легеневої тканини, плеври (інфільтративні 
зміни в легеневій тканині, пневмосклекроз, пневмофіброз, зменшення об'єму 
легенів після операції, в результаті ателектазу, природженої гіпоплазії, захво
рювання плеври (адrезивний плеврит, ексудативний плеврит, rідроторакс різної 
етіології, мезотеліома плеври, зрощення плевральних листків, множинні плев
ральні рубці, емпієма плеври), емфізема легенів. 
2. Позалегеневі причини: (деформація грудної клітки (кіфоз, лордоз, сколіоз, 
рахітичні зміни грудної клітки), порушення діяльності дихальної мускулатури, 
застійні явища в легенях (хронічна серцева недостатність), збільшення об'єму 
черевної порожнини або больовий синдром в черевній порожнині ( обмеження 
рухливості діафрагми). 
Рестриктивний тип вентиляційної недостатності характеризується зменшенням 
ЖЕЛ, ЗЄЛ, причому ЗОЛ залишається нормальним. 

Виявлення оборотності обструкції нижніх дихальних шляхів (бронхо
дилатаційний тест). Для оцінки оборотності обструкції дихальних шляхів ви
користовується фармакологічний бронходилатаційний тест. Препарат, доза і 
метод застосування повинні бути зафіксовані в протоколі. 

Умови проведення тесту: 

І. Пацієнти повинні утримуватися від прийому бронходилататорів коро
ткої дії на протязі як мінімум 4 години перед проведенням тесту. 

2. Інгаляційні кортикостероїди, бронходилататори пролонгованої дії або 
пероральна терапія можуть значно вплинути на результати проби. У 
протоколі дослідження повинно бути відмічено лікування, що прийма
ється хворим. 

З. Записується початкова крива "потік-об'єм" до інгаляції препарату. 
4. Хворому пропонується зробити інгаляцію одного /Зz-аrоністів швидкої 

дії, доза його вибирається залежно від мети дослідження. 
5. Через 15-30 хв. знову записується крива "потік-об'єм". 

Оборотність обструкції оцінюється по формулі: 
((ОФВ 1дилат (мл)- ОФВ1поч (мл)): ОФВ1 поч (мл)) х 100% 
Обструкція дихальних шляхів розглядається як оборотна або "бронходилята
тор-реактивна", якщо ОФ8 1 поліпшується хоча б на 15% після інгаляції брон
ходилататора короткої дії. 

Пікфлоуметрія - метод моніторингу пікової об'ємної швидкості видиху 
(ПОШвид), яка вимірюється в літрах за секунду або за хвилину і є параметром 
оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів. 
Показники ПОШвид корелюють з ОФВ 1 , який традиційно вважається якнайкра
щим для оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів і вимірюється спіромет

рично, а також з опором дихальних шляхів, який визначається методом плетиз
мографії. Моніторинг ПОШвид став можливим після виготовлення відносно де
шевого і простого у використанні пристрою - пікфлоуметра. Визначення ПОШ
в"д не може повністю замінити спірометрію і плетизмографію, проте є цінним і 
інформативним їх доповненням. ПОШвид визначається при виконанні пацієнта
ми маневру форсованого видиху на кривий "потік-об'єм" за допомогою спіро
метра, але для здійснення моніторингу необхідний саме пікфлоуметр, який хво
рі можуть і повинні використовувати самостійно в домашніх умовах. 

Перший пікфлоуметр був розроблений англійським лікарем Райтом 
( 1958), він достатньо точно вимірював значення ПОШвид, але був дуже громізд
ким. Надалі Райт очолив наукову групу співробітників англійської фірми "Кле
мент Кларк", що розробила пікфлоуметр масового використання, який одержав 
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назву Міні-Райт. Існують дві модифікації пікфлоуметра Міні-Райт: 
1) стандартний Міні-Райт, що вимірює ПОШвид в діапазоні 60-800 л/с, може 
застосовуватися як дорослими, так і дітьми; 
2) Low Range Міні-Райт, що вимірює ПОШвид в діапазоні 30-370 л/с, викорис
товується, як правило, пацієнтами з низьким потоком повітря: маленькими ді
тьми і хворими з важкими формами обструкції. 

Основні завдання моніторингу пікової швидкості видиху 

1. Планування лікування обструктивних захворювань бронхо-легеневої системи. 
2. Оцінка ефективності лікування бронходилататорами і інгаляційними 
глюкокортикоїдами. 

3. Прогнозування загострень бронхіальної астми. 
4. Оцінка ступеня гіперреактивності бронхів. 
5. Визначення оборотності бронхіальної обструкції. 
б. Діагностика професійної астми. 
7. Ідентифікація механізмів, що провокують бронхоспазм. 

ПОШвид вимірюється пацієнтами самостійно вранці відразу ж після сну 
(або коли він прокидається через напад ядухи) і увечері перед сном. Отримане 
значення ПОШвид повинне бути занесене в спеціальний індивідуальний щоден
ник спостереження, який додається до будь-якого пікфлоуметру. Важливою ді
агностичною ознакою є відмінності між вранішнім і вечірнім значеннями ПО
Швид• В деяких випадках (у нормі) вранішні і вечірні значення ПОШвид практи
чно співпадають, графік нагадує пряму лінію. У інших випадках - добові коли
вання ПОШвид разюче відрізняються (графік нагадує криву з великими коли
ваннями), що свідчить про відсутність контролю над бронхіальною обструкці
єю і важкий стан пацієнта. Добова варіабельність ПОШвид це визначення піко
вої об'ємної швидкості видиху протягом тижня (зранку та ввечері) і підрахунок 
різниці між максимальними та мінімальними показниками: К= (мах ПОШвид -
міn ПОШвид) /мах ПОШвид х 100% 

Методика використання пікфлоуметра досить проста. Пацієнт повинен 
бути впевнений, що показник шкали пікфлоуметра фіксований на відмітці "О". 
Потім, сидячи або стоячи, необхідно зробити максимально глибокий вдих, під
нести мундштук приладу до рота, щільно обхватити його губами і швидко зро
бити видих в прилад. Показник ПОШвид (л/сек або л/хв) реєструється шкалою 
пікфлоуметра. Визначені таким чином дані заносяться в щоденник і на графік у 
вигляді крапок, які надалі з'єднуються лініями. Графік змін ПОШвид оцінюють 
по наступних параметрах: візуально оцінюється форма графіка, обчислюється 
максимальне значення ПОШвид і добові коливання ПОШвид· Важливо оцінити 
нормальне значення ПОШвид для даного конкретного пацієнта. Як норматив 
ПОШвид прийнято вибирати середнє найбільш інформативне значення для да
ного хворого, яке визначається у нього в період ремісії або під час його якнайк
ращого стабільного самопочуття. Існують рекомендації по використанню нор
мативних значень ПОШвид, які розраховуються згідно зросту, віку і статі. 

Порушення показників функції зовнішнього дихання 
- Бронхіальна обструкція: зменшення пікової об'ємної швидкості видиху 

(ПОШвид) та об'єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ 1 ) 
-Добова варіабельність ПОШвид та ОФВ 1 > 20% 
- Висока зворотність бронхіальної обструкції (підвищення більш, ніж на 15 

% (або 200 мл) ПОШвид та ОФВ 1 в фармакологічних пробах з {32-агоністами ко
роткої діі). 
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Гіперреактивність бронхів 
Позитивні провокаційні тести з: 

- гістаміном, метахоліном, фізичним навантаженням. 
Алергологічне дослідження 

- Алергологічний анамнез: алергічний риніт, екзема, сінна лихоманка або 
родинний анамнез БА чи атопічних захворювань 

- Позитивні шкіряні проби з алергенами 
- Підвищений рівень заг<_І!Іьного та специ_фічного IgE 
МЕТОД ПУ ЛЬСОВОІ ОКСИМЕТРІІ. Легенева недостатність - ускла

днення будь-якого захворювання органів дихання і часта причина летальних 
наслідків. Єдиний об'єктивний діагностичний тест для їі встановлення - визна
чення газового складу крові (інвазивна методика, пов'язана з пункцією артерії, 
неможливістю її виконати в амбулаторних умовах). Аналогічний, але більш 
простій і доступний для виконання це метод пульсоксиметрії - визначення по
казника сатурації кисню в артеріальній крові, що прямо корелює з рівнем rіпок
семії і гіперкапнії. 

Це метод, який дає можливість верифікувати у хворого наявність легене
вої недостатності і встановити її ступінь тяжкості. Тим самим визначити прямі 
покази для проведення і тактики призначення оксигенотерапії. 

Використовується пристрій - пульсоксиметр - який визначає сатурацію 
(накопичення або насичення) оксигемоглобіну в артеріальній крові (у артеріа
льній ланці капілярів) шляхом вимірювання абсорбції червоного і інфрачерво
ного кольору при проходженні через тканини. Використовується пальцьова або 
вушна оксиметрія (що залежить від типу і моделі датчика). 

Показник накопичення оксигемоглобіну - сатурація - в нормі дорівнює 
90-94% і більше (що корелює з нормальними показниками газового складу кро
ві - більше 60-70 мм.рт.ст. кисню і менше 50 мм.рт.ст. вуглекислоти). Пристрій 
дає можливість не тільки вимірювати, але і моніторувати результат. 
• Клінічні ознаки легеневої недостатності з'являються за умови зниження са

турації кисню менше 90% (тиск кисню менше 60 мм.рт.ст.) - що супрово
джується ціанозом, тахіпное, порушенням глибини дихання, участю додат
кових м'язів в акті дихання, необхідністю прийняти вимушене положення в 
ліжку. 

• "Ситуативна киснетерапія" проводиться при зниженні сатурації кисню ниж
че 88% при фізичному навантаженні або під час сну (тиск кисню менше 55 
мм.рт.ст.) 

• "Постійна киснетерапія" (у реанімаційному відділенні) проводиться при 
зниженні сатурації кисню нижче 88% у спокої (тиск кисню в артеріальній 
крові менше 55 мм.рт.ст.) або при зниженні сатурації кисню нижче 89% 
(тиск кисню в артеріальній крові менше 56-59 мм.рт.ст.) за наявності у хво
рих ознак легеневого серця, еритроцитозу. 

• Киснетерапія вважається адекватною за умови досягнення показника сату
рації кисню не менше 90% (тиск кисню в артеріальній крові при цьому не 
менше 60 мм.рт.ст.). 

ІНФЕКЦІЙНО-ТОКСИЧНИЙ (СЕПТИЧНИЙ) ШОК 
Шок - одна з основних причин летальності при інфекційній патології, за 

якої найчастіше розвивається інфекційно-токсичний, або септичний, шок 
(ІТШ). Саме на ІТШ припадає левова частка смертей від шоку. Проте дотепер 
немає загальноприйнятого визначення стану, окресленого терміном «шок», та 
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одностайності в класифікації його видів. 
/ТШ - це невідкладний стан, який виникає під впливом живого збудника 

та його біологічно активних речовин і проявляється комплексом патологічних 
змін у діяльності всіх фізіологічних систем унаслідок надмірних або неадекват
них компенсаторних реакцій і порушенням життєво важливих функцій органі
зму: системного кровообігу, дихання, ЦНС, згортання крові, ендокринної сис
теми. В основі цих патологічних явищ лежать тяжкі порушення мікроциркуля
ції, метаболізму, гіпоксія тканин і лактатацидоз. 

У США щороку реєструють понад 900 тис. випадків тяжкого сепсису, 
тобто близько 2 500 випадків щодня. При цьому ІТШ (септичний) розвивається 
в 58% випадків тяжкого сепсису. За іншими даними, пацієнти з ІТШ становлять 
15-33% від загальної кількості хворих, які перебувають на лікуванні у відділен
нях реанімаційного профілю. На жаль, в Україні такої статистики немає. 

Етіологія 
ІТШ може ускладнювати перебіг різних захворювань, спричинених живим 
збудником. Найчастіше він розвивається при інфекційній патології: генералізо
ваній формі менінгококової інфекції, сальмонельозі, шигельозі, спричиненому 
паличкою Григор'єва - Шиrа, чумі, сибірці, хворобі легіонерів тощо. Отже, за
галом інфекціоністи стикаються з ІТШ значно частіше, ніж лікарі іншого фаху. 
У розвинутих країнах найчастішою причиною ІТШ є гострий сепсис, тому ін
шою, поширенішою назвою цього стану є «септичний шок». Саме цей термін 
застосовує більшість лікарів - «не інфекціоністів»: акушери, гінекологи, хірурги 
й урологи. Термін «інфекційно-токсичний шок» більшою мірою відповідає сут
ності цього патологічного процесу. 

Можливість розвитку ІТШ визначається не лише властивостями пато
генна, а й активністю імунної системи. Тому за інших рівних умов перебіг за
хворювання частіше ускладнюється розвитком ІТШ у молодих, ніж у осіб літ
нього віку, в яких слабша реактогенність імунної системи. 

Класифікація 
Досі не існує загальновизнаної класифікації ІТШ. Проте незалежно від 

етіологічного чинника ІТШ прийнято поділяти на певні стадії (фази, етапи) роз
витку. Найбільш вдалою вважають класифікацію ІТШ за R.M. Hardaway (1963): 
Стадія І. Зворотний шок, що має три фази розвитку: 

1.1. Ранній зворотний шок. 
1.2. Пізній зворотний шок. 
І.З. Стійкий зворотний шок. 

Стадія 2. Незворотний шок. 
Фаза 1.1. характеризується нормальним АТ, спазмом у мікроциркулятор

ному руслі (бліда шкіра та слизові оболонки, олігурія) й клітинною гіпоксією в 
тканинах. 

Фаза 1.2. відрізняється зниженням АТ, дилатацією мікроциркуляторного 
русла та депонуванням у ньому крові, наростанням гіпоксії клітин, початком 
ферментативного метаболізму в клітинах тканин найчутливіших і найуразливі
ших органів. 

Фаза 1.3. - це стійкий зворотний шок з будь-яким рівнем АТ і розвитком 
ДВЗ-синдрому не нижче 2-ї стадії. Унаслідок вираженої гіпоксії клітини стають 
постачальниками недоокислених метаболітів, які поширюються по всьому ор
ганізму і грубо змінюють КОС. З'являються ознаки порушення функції окре
мих органів - поліорганна недостатність. 
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У 2-й стадії (незворотний шок) АТ часто дуже знижений, розвивається 
виражений ДВЗ-синдром зі значними розладами мікроциркуляції та згортання 
крові. Виражений внутрішньоклітинний ацидоз призводить до дезорганізації і 
загибелі клітин. Усе разом зумовлює тяжку незворотну системну поліорrанну 
недостатність. 

Дуже часто використовують інші класифікації ІТШ: 
• І стадія - стадія компенсованого шоку; 
• 11 стадія - стадія субкомпенсованоrо шоку; 
• ІІІ стадія - стадія декомпенсованоrо шоку: 
• ІІІа стадія - відновлення гемодинаміки можливе; 
• ІІІ в стадія - відновлення гемодинаміки неможливе. 
Або: 
• І стадія - стадія компенсованого шоку; 
• ІІ стадія - стадія субкомпенсованоrо шоку; 
• ІІІ стадія - стадія декомпенсованоrо шоку, відновлення гемодинаміки можли
ве; 

• IV стадія - стадія декомпенсованоrо шоку, відновлення гемодинаміки немо
жливе. 

Загалом ці класифікації відрізняються одна від одної лише термінологічно. Пе
ревага першої-у чіткій визначеності стадій патологічного процесу. 

Патогенез 

Розвиток ІТШ зумовлений проникненням у кров великої кількості сто
ронніх бактерій і їх токсинів. Найважливішим класом бактеріальних антигенів є 
ліпополісахариди (ЛПС) rрамнеrативних бактерій, які становлять основу так 
званого ендотоксину - основного пускового чинника розвитку ІТШ. Ендоток

сини мало дифундують у навколишнє середовище: більша частина їх вивільня
ється лише після загибелі бактеріальної клітини. Токсичний ефект ЛПС визна
чається ендогенними медіаторами, що активно продукують клітини лімфорети
кулярної системи, які вступили в контакт із ЛПС. Масивна стимуляція клітин 
цієї системи призводить до вивільнення великої кількості прозапальних медіа
торів, які мають основне значення в розвитку гарячки, артеріальної rіпотензії, 
ушкодженні тканин при цьому виді шоку. Саме на згаданому етапі визначають 
тяжкість патологічного процесу: що більше ендотоксину, що активніша імунна 
система, то тяжчим є шок. 

ЛПС розташовані на поверхні мембрани rрамнеrативних бактерій. Ток
сичність ЛПС, найімовірніше, зумовлює ліпід А, структура якого практично 
однотипна в усіх rрамнеrативних бактерій. ЛПС спочатку зв'язується із сирова
тковим білком і утворює ЛПС-зв'язаний білок. Цей комплекс, своєю чергою, 
сполучається з поверхневим клітинним рецептором CD 14 макрофагів і сеrмен
тоядерних лейкоцитів, активує їх, стимулює продукцію цитокінів й інших меді
аторів системної запальної відповіді та шоку. Крім того, ендотоксин спричинює 
пряму цитотоксичну, а також міокардіодепресивну дію. Різниця в «потужності» 
ендотоксину різних бактерій, наприклад менінгококу та сальмонели, пов'язана 
насамперед з повноцінністю цього токсину, який утворюється під час руйну
вання бактерій: у різних збудників утворюється різна кількість повноцінного 
ендотоксину, що й зумовлює різницю у швидкості та тяжкості розвитку ІТШ. 

У мембранах більшості грампозитивних бактерій ендотоксину немає. 
Проте вони містять інші чинники, здатні стимулювати продукцію цитокінів, 
активувати альтернативні шляхи комплементу, змінювати активність макрофа
гів і лімфоцитів, зв'язуватися з гуморальними факторами. Комплекс реакцій у 
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відповідь на інвазію rрампозитивної мікрофлори значно складніший порівняно 
з ендотоксиновою. 

В обох випадках у відповідь на стимуляцію сеrментоядерні лейкоцити, 
моноцити, макрофаги секретують велику кількість речовин групи прозапальних 
чинників (цитокіни, інтерферон--у, комплемент, вазоактивні медіатори, метабо
літи арахідонової кислоти, кініни, фактор активації тромбоцитів, гістамін, ен
дотеліни, ендорфіни, фактори коагуляції, активні кисневі радикали). Одночасно 
ЛПС і чинники агресії rрампозитивних бактерій стимулюють виділення групи 
регуляторних білків з протизапальним ефектом. 

Дисбаланс між рівнем продукції речовин - похідних цих двох груп у бік 
значного переважання прозапальних чинників призводить до розвитку синдро
му системної запальної відповіді (ССЗВ) - патогенетичної основи ІТШ. 

Стимуляція комплементу зумовлює продукцію анафілотоксинів СЗа і 
С5а, що спричинюють вазодилатацію, підвищення судинної проникності, сти
мулюють агрегацію тромбоцитів та агрегацію й активацію нейтрофілів. 

Подальше вивільнення дериватів арахідонової кислоти, активних кисне
вих радикалів, лізосомальних ферментів спричинює локальні вазоактивні ефек
ти на рівні мікроциркуляції: виникає цитотаксичний ефект на клітинах ендоте
лію судин і, як наслідок, підвищується проникність капілярів. Крім того, зазна
чені ефекти стимулюють розвиток ДВЗ-синдрому. 

Унаслідок активації нейтрофіли продукують токсичні кисневі метаболіти 
та лізосомальні ферменти, які здатні ушкоджувати тканини, клітинні мембрани, 
органели шляхом перекисного окислювання ліпідів, денатурувати ферменти, 
структурні білки, ядра тощо. 

Також відбувається адгезія нейтрофілів із судинним ендотелієм, стиму
ляція його клітин, які починають безконтрольно продукувати низку медіаторів, 
найважливішими серед яких є фактор агрегації тромбоцитів і надзвичайно по
тужний вазодилататор NO, який спричинює розширення судин, не чутливе до 
дії вазопресорів. 

Наслідком дилатаційних процесів у мікроциркуляторному руслі є зни
ження загального периферійного опору судин (ЗПОС) і значне зменшення 
об'єму перфузії. Під впливом медіаторів ССЗВ виникає спазм пре- і посткапі
лярів, відкриваються короткі артеріовенозні шунти, за допомогою яких кров 
повз капілярну сітку спрямовується з артеріального русла у венозне. Зменшу
ються перед- і відповідно післянавантаження, пригнічується скоротлива здат
ність міокарда. На це реагують специфічні рецептори, активація яких і є пуско
вим чинником нейроендокринної реакції. Унаслідок останньої збільшується се
креція АКТГ, АДГ, гормону росту, адреналіну та норадреналіну. Підвищення 
продукції АКТГ, ішемічна активація ренін-анrіотензинової системи стимулю
ють вивільнення наднирковими залозами кортизолу й альдостерону. Вивіль
нення катехоламінів з розвитком тахікардії та збільшенням серцевого викиду 
(СВ), вплив АДГ, кортизолу й альдостерону, що призводить до затримки Na+ і 
води, забезпечують деяку оптимізацію гемодинаміки: тимчасово трохи збіль
шується перед- і післянавантаження, хвилинний об'єм серця (ХОС), ЗПОС. Це 
розцінюють як гіпердинамічну реакцію циркуляції. 

Через мембрани капілярів у судинну систему надходить інтерстиційна 
рідина. Її приплив відбувається в 1-й стадії шоку. Однак усі ці процеси призво
дять до погіршання мікроциркуляції, що спричинює гіпоксію тканин. Активу
ється анаеробний метаболізм, який і зумовлює розвиток метаболічного ацидозу, 
що визначає значне порушення обмінних процесів у тканинах організму та роз
виток у подальшому поліорrанної недостатності. 
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Хоча подібний тип метаболізму невигідний для організму, він дає змогу 
на першому етапі короткочасно поліпшити умови гемодинаміки й оптимізувати 
обмін вуглеводів у міокарді та мозку. 

Якщо на цьому етапі розвитку патологічного процесу вжити заходи для 
усунення причини ІТШ (призначення етіотропної терапії), відновити ОЦК і мі
кроциркуляцію, то подальше прогресування його припиняється. Цей етап від
повідає фазі 1.1. ІТШ - ранньому зворотному шоку. 

Проте, якщо бактеріальна стимуляція переважає над відновними проце
сами, а лікувальні заходи недостатні, шок прогресує. Збільшуються відносна 
гіповолемія (депонування рідини в тканинах), гіпоксія й ацидоз, які посилюють 
катехоламінову стимуляцію мікроциркуляції. Це призводить до ще більшої ва
зоконстрикції на периферії. Зазначена адаптаційна реакція, що має швидкий 
перебіг, посилює започатковані реологічні розлади: сладж-синдром, ДВЗ
синдром. Унаслідок локальних гіпоксичних порушень обміну речовин, які при 
цьому розвиваються, істотно посилюється ацидоз, накопичуються тканинні ме
таболіти, що спричинюють розширення прекапілярів, тоді як посткапіляри за
лишаються спазмованими. Відбувається своєрідне «закачування» крові в мік
роциркуляторне русло з підвищеною проникністю стінок судин і випотіванням 
плазми крові в інтерстиціальний простір, що призводить до додаткових втрат 
ОЦК. Капілярне русло розширюється і депонує до І 0% ОЦК. Вазоконстрикція 
ніколи не охоплює всі периферійні судини рівномірно: в одних органах вона 
вираженіша, в інших її взагалі може не бути. Це пов'язано з наявністю а
адренорецепторів. Найвираженішою вазоконстрикція буває в печінці, підшлун
ковій залозі, кишківнику, нирках, шкірі, м'язовій системі, найменш виражена 
вона в серці та мозку. Понад те, останні два органи в умовах шоку отримують 
крові значно більше, ніж у нормі. Таку зміну кровообігу називають централіза
ція кровообігу. 

У процесі симпатоадреналової реакції підвищується тонус не лише пе
риферійних, а і великих судин: відбувається рівномірний розподіл крові веноз
ного русла на фоні зменшення ОЦК. Цей етап патогенезу приблизно відповідає 
фазі 1.2. ІТШ - пізньому зворотному шоку. 
Легені є найвразливішим органом при шоці. Вони визначають стан оксигенації 
крові, а отже, можливість виживання хворого. Однак ще більше значення ма
ють так звані негазообмінні функції легенів. 

Легені є природним фільтром для клітинних агрегантів, ліпідів, токсич
ного детриту та синтетичних субстанцій, які циркулюють у плазмі крові під час 
шоку. Усі вони осаджуються в легеневих капілярах і частково або повністю за
купорюють їх, спричинюючи розвиток запальної інфільтрації, що супроводжу
ється підвищенням проникності. Цей стан стає підrрунтям для розвитку інтерс
тиційного набряку легенів, який значно погіршує перфузію кисню та діоксиду 
вуглецю, посилюючи тим самим гіпоксію. Вазоактивні речовини, такі як гіста
мін, серотонін і кініни, інактивуються в легенях, ушкоджуючи стінки капілярів 
і спричинюючи мікроемболії. При цьому також стимулюється подальший роз
виток ДВЗ-синдрому, який істотно погіршує функцію легенів, спричинює ви
никнення внутрішньолегеневого шунтування, що зумовлює тяжку гіпоксію. 

Робота серця має вирішальне значення для прогнозу при ІТШ. Завдяки 
централізації кровообігу в мозок і серце надходить максимальна кількість крові, 
тому протягом певного часу зберігаються мінімально необхідні СВ і ХОС. Од
нак несприятливий метаболічний фон, при якому міокард в умовах шоку зазнає 
великого навантаження, без ефективного лікування поступово погіршується: 
зменшується ОЦК, знижується рO2 і підвищується рСО2, наростають токсичний 
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вплив, ацидоз. Зазвичай у цій фазі знижується АТ, хоча є вищим від необхідно
го для збереження ниркової фільтрації. 

Зі зменшенням ОЦК і спазмуванням ниркових судин розвивається своє
рідна ниркова ішемія: зменшується фільтраційний тиск, виникає оліrурія, по
рушується концентраційна функція. У тканині нирок виникають дистрофічні 
порушення. Існує певна залежність: що вираженіший ацидоз, то меншим є нир
ковий кровотік. 

Страждають також такі органи травного тракту, як печінка, підшлункова 
залоза та ін. 
Постійне тривале зниження ОЦК призводить до відкривання все нових артері
овенозних шунтів і до подальшого зменшення периферійного кровотоку, що 
спричинює збільшення гіпоксії тканин і клітин. Аероб-ний шлях утворення 
А ТФ та інших фосфатерrічних сполук цілком перемикається на анаеробний, 
ефективність якого значно нижча. Понад те, в процесі синтезу А ТФ утворю
ються кислі продукти, що істотно змінює реакцію внутрішньоклітинного сере
довища. Цій стадії відповідає значне погіршання обміну речовин. Клінічно за
значений етап приблизно відповідає фазі 1.3. - стійкому зворотньому шоку. 

Сама по собі гіпоксія є поштовхом до посилення кровопостачання ділян
ки, що активно функціонує. Однак якщо такого посилення кровообігу не відбу
вається, то гіпоксія набуває патологічного загрозливого характеру. Найбільше 
страждає при цьому ЦНС (астроцити витримують гіпоксію без серйозних нас
лідків не більше 15 с), найменше - шкіра та м'язи (останні мають певний запас 
кисню у вигляді сполук з міоглобіном). Глибокий ацидоз істотно змінює всі су
динні реакції організму, погіршує кровообіг і може призвести до незворотних 
змін в органах. Таким чином, стадія стійкого зворотнього шоку переходить у 
стадію незворотнього. 

Якщо ішемічна гіпоксія в мікроциркуляторному руслі є зворотною, то 
наступний етап - застійна гіпоксія-аноксія - незворотний, оскільки вже вини
кають грубі клітинні морфологічні ураження. Прогресивний ацидоз, який є по
казником клітинного метаболічного виснаження, досягає критичної межі - при
пинення ферментативних процесів, унаслідок чого зникає архітектоніка клітин, 
відбувається їх повна дезорганізація, що й зумовлює появу вогнищ некрозу, які 
надалі зливаються і стають генералізованими. 

Легені: за рахунок винятково високого (до 51 %) шунтування кровообігу 
значно зменшується кількість капілярів, які функціонують, скорочується диха
льна поверхня, порушується дифузія газів, що призводить до rіпоксемії та rіпе
ркарбоксемії. Крім того, порушується утворення сурфактанта, виникають дисе
міновані ателектази, формуються генералізований інтерстиційний набряк і кро
вовиливи в альвеоли, унаслідок чого легені стають вологими і щільними. Зов
нішнє дихання при цьому малоефективне, різко посилюється задишка. 

Досить часто при ІТШ розвивається респіраторний дистрес-синдром. 
Нирки: у разі збереження та/або збільшення дефіциту ниркового кровотоку 

розвивається «шокова» нирка з явищами олігурії або анурії. Ішемія спричинює 
прогресуючий некроз канальців. У крові збільшується рівень сечовини та креа
тиніну. Навіть після нормалізації АТ (виведення зі стану шоку) тривало зберіга
ються спазм ниркових судин і виражені прояви гострої ниркової недостатності. 

Зміни з боку судинної системи та мікроциркуляції: під постійним впли
вом ацидозу, різних біологічно активних речовин швидко прогресує ДВЗ
синдром з акумуляцією великої кількості плазми крові та її формених елементів 
у мікроциркуляторному руслі. Унаслідок цього розвиваються мікротромбози та 
тотальна тканинна гіпоксія, причинами якої є неможливість утилізувати доста-
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влений кисень, а також безпосереднє токсичне ураження метаболічна активних 
клітин. Обидва феномени прогностично несприятливі. 

Зміни з боку міокарда: незважаючи на максимально можливий об'єм кро
вопостачання, серце продовжує функціонувати у вкрай несприятливих умовах, 
до яких призвели постійне зростання гіпоксемії, ацидоз, токсичний вплив різ
них метаболітів, міокардіодепресивна дія ендотоксину, секреторних фракцій 
підшлункової залози. В серці також розвивається токсична й гіпоксично зумов
лена дистрофія. На тлі зниження периферійного опору в черговий раз зменшу
ється об'єм повернення венозної крові, скоротлива здатність міокарда, відтак 
знижується й СВ, оскільки за даних умов немає компенсаторних можливостей 
для його збільшення. Знижується кровопостачання міокарда та мозку. 

Зміни з боку ЦНС: зменшення нижче від мінімально необхідного рівня 
СВ і ХОС негайно позначається на ЦНС. Діоксид вуглецю починає наркотично 
діяти на нейрони кори головного мозку. Поступово пригнічуються серцевий і 
дихальний рефлекси, розвивається гальмування судинорухового центру. Після 
зниження АТ до 40-50 мм рт. ст. зникають умовні рефлекси. 

Клінічна картина 
Фаза І. І. ІТШ - нетривала, клінічно її не завжди виявляють. За цієї фази 

розвиваються гіпердинамічний стан і периферійна вазодилатація. Зазвичай вона 
супроводжується значним мовним і руховим збудженням, занепокоєнням хво
рого. Пацієнти можуть скаржитися на помірно виражену спрагу. Судинний то
нус при цьому збережений, найчастіше спостерігають генералізований артеріо
лоспазм, який зумовлює блідість шкіри та видимих слизових оболонок. Шкіра 
хворого на дотик тепла, іноді дещо волога, зрідка - рожевого кольору. Пульс 
прискорений, напружений, причому частота його трохи перевищує необхідну в 
умовах підвищення температури тіла. Наповнення шийних вен задовільне. Зі
ниці звужені, дихання достатньо глибоке, ритмічне, трохи прискорене на фоні 
гарячки. Найчастіше в цю фазу шоку АТ не знижується або навіть дещо підви
щується. Тони серця стають голосними. Дефіцит ОЦК компенсується надхо
дженням крові з депо, тахікардією, за рахунок чого і зростає СВ. Але систоліч
на та діастолічна функції шлуночків часто пригнічені, незважаючи на високий 
СВ. Діурез знижується, але годинний дебіт сечі ще не стає меншим від 40 
мл/год. ЦВТ - у межах норми або незначно знижений. У крові - незначний ме
таболічний ацидоз, гіперкоагуляція, гіперглікемія. 

У більшості випадків стан хворого не викликає занепокоєння. Це знахо
дить відображення й у діагностичних міркуваннях: фазу І. І. шоку практично 
ніколи не фіксують у діагнозі. Якщо компенсаторні механізми першого етапу 
виявляються недостатньо ефективними та/або вплив патологічних чинників 
продовжується і можливості компенсації виснажуються, шок переходить у на
ступну стадію. 

Подальше збільшення гіповолемії, сповільнення капілярного кровотоку, 
розвиток ДВЗ-синдрому, гальмування симпатичної нервової системи, метаболі
чні розлади, парез прекапілярних сфінктерів призводять до переходу шоку у 
фазу І .2. Вона характеризується поступовим зменшенням СВ і ХОС, розвитком 
спазму периферійних судин і функціонуванням артеріовенозних шунтів. Відно
сно адекватним кровотік зберігається лише в серці та мозку. Відзначають пос
тупове зниження АТ і посилення тахікардії. Критичним стає зниження систолі
чного АТ нижче 60-50 мм рт. ст., за якого майже припиняється ниркова фільт
рація й наростає гіпоксія нирок. З цієї миті кожна хвилина визначає можливість 
виведення із шоку. Вимірювання АТ у фазі І .2. шоку стає складнішим, ЦВТ іс-
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тотно знижується. Психомоторне збудження поступово змінюється на пригні
чення свідомості. Посилюється блідість шкіри. Вона набуває мармурового від
тінку, стає холодною та вологою, з вираженим периферійним ціанозом: синю
шність кінчика носа, губ, вух, кінцевих фаланг пальців, обличчя ( сіро
ціанотичне ). 

Значне зниження тиску кисню в артеріях (нижче 50 мм рт. ст.) зумовлює 
виникнення стану гіпоксії-гіперкапнії. Розвивається досить виражена задишка, 
що поступово посилюється, дихання в легенях стає жорстким. Зменшується ді
урез (нижче 20 мл/год). Унаслідок прогресування ДВЗ-синдрому може 
з'явитися різний, найчастіше геморагічний, висип. Температура тіла знижуєть
ся до субфебрильної або нормальної, але загальний стан хворого не поліпшу
ється. 

Фаза 1.3. ІТШ характеризується подальшим прогресуючим погіршанням 
стану хворого. Наростає тахікардія, АТ уже може не визначатися, пульс зазви
чай настільки м'який і частий, що підрахувати його практично неможливо. То
ни серця глухі, різко ослаблені. Дихання поверхневе та неефективне, частота 
його перевищує 30 за 1 хв. У термінальній стадії шоку, коли рН знижується до 
7,25 і нижче, може з'явитися дихання за типом Куссмауля. Виявляють ознаки 
початку набряку легенів: жорстке дихання, одиничні вологі хрипи в нижніх ча
стках. Поступово вологих хрипів стає більше, вони поширюються на інші діля
нки легенів. Ціаноз посилюється, поширюється по всьому тілу, часто стає тота
льним. Температура тіла знижується до субнормальної. Поглиблюються симп
томи гіпоксії мозку, розвивається сопорозний стан, що поступово переходить у 
кому.У фазі 1.3. хворого ще можна вивести із шоку. За 2-ї, незворотної стадії 
ІТШ цього зробити вже неможливо, оскільки дистрофічні зміни в паренхімато
зних органах стають незворотними. Клінічно розрізнити їх украй складно. 

Відповідно до сучасних поглядів, припиняти лікувальні заходи недоціль
но, навіть якщо незворотність шоку у хворого стає очевидною. 

Діагиостика 
Загальноклінічні методи в діагностиці шоку та його стадій мають друго

рядне значення. Загальний аналіз крові відображає бактеріальний характер 
ушкодження: лейкоцитоз, нейтрофільоз, збільшення ШОЕ. У разі глибокого 
шоку можлива навіть лейкопенія. Досить гострою є проблема в'язкості крові, 
тому що при ІТШ посилюється агрегаційна здатність не лише тромбоцитів, а й 
еритроцитів. З іншого боку, зі зниженням гематокриту погіршуються і киснево
транспортні властивості крові. Тому найсприятливішим прийнято вважати рі
вень гематокриту близько 0,33-0,35 (з можливими коливаннями від 0,30 до 
0,40). У загальному аналізі сечі можливі циліндрурія, еритроцитурія. 

Виявлення й оцінювання метаболічних розладів здійснюють за допомо
гою біохімічних методів досліджень, найпоширенішим з яких є діагностика за 
зміною КОС й обміну глюкози. Глибина, характер і форма розладів КОС зале
жать від стадії розвитку шоку. У початковій стадії можливий респіраторний ал
калоз, який досить швидко змінюється на метаболічний ацидоз різної вираже
ності, причому переважно за рахунок лактату. В крові також наростають явища 
респіраторного алкалозу. 

Існує виражена кореляція між рівнями лактату й ендотоксину, а також 
зворотна залежність між вмістом глюкози й ендотоксину. Пропонують навіть 
як прогностичний критерій і терапевтичний орієнтир використовувати співвід
ношення «глюкоза/лактат». Визначення концентрації лактату також може бути 
важливим прогностичним чинником. Так, підвищення його концентрації з 2, І 
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до 8 ммоль/л знижує ймовірність виживання пацієнта з 90 до 10%, а рівень ви
щий 7-8 ммоль/л завжди є критичним. Високий вміст лактату може поєднувати
ся з метаболічним алкалозом (у разі введення лугів) або дихальним алкалозом 
( при гіпервентиляції). 

Необхідність корекції ацидозу визначається рівнем тканинної перфузії. 
Рівень рН нижчий від 7,25 є небезпечним, тому що спричинює депресію міока
рда й знижує його чутливість до катехоламінів. При шоку корекцію ацидозу 
натрієм гідрокарбонатом варто проводити дуже обережно, оскільки в умовах 
алкалозу погіршується кисневотранспортна властивість крові через зсув кривої 
дисоціації гемоглобіну вліво, що сприяє нагромадженню натрію в організмі на 
тлі зниженої перфузії нирок. Унаслідок цього можливий розвиток справжнього 
гіперосмолярного синдрому.Вміст глюкози в крові, особливо на початковому 
етапі розвитку шоку, може бути підвищеним (через гіперкатехоламінемію), но
рмальним і навіть зниженим. Прогресування процесу спричинює зниження її 
рівня, тому вміст глюкози є важливим прогностичним чинником виживаності 
таких пацієнтів. 

Коагуляційний статус: завжди розвивається ДВЗ-синдром. 
Оцінка водно-електролітного стану та функції нирок: вираженість пору

шення водно-електролітного стану найчастіше корелює з тяжкістю стану хво
рого та глибиною шоку. Потрібно визначати концентрацію електролітів у крові 
й сечі не менше ніж 2 рази на добу, погодинний і добовий діурез, добову екск
рецію електролітів, осмолярність плазми й сечі, рівень креатиніну й сечовини, а 
також їх кліренс. У фазах 1.2.-1.3. шоку знижується рівень калію та підвищу
ється вміст натрію. В артеріальній крові через неможливість ниркової компен
сації зменшується концентрація діоксиду вуглецю та гідрокарбонатів плазми. 

Оцінка СВ - найважливіше й водночас найскладніше питання діагности
ки шоку. Отримання об'єктивної інформації можливе лише в разі застосування 
інвазивних методів. Найінформативнішим вважають термодилюційний метод із 
застосуванням плаваючого катетера Свена - Ганса. Крім отримання інформації 
про СВ ця методика дає змогу визначати так званий тиск заклинювання легене

вої артерії (капілярів) (ТЗЛК), тобто, власне кажучи, рівень тиску в лівому пе
редсерді, що характеризує переднавантаження. Цей метод також сприяє швид
кому визначенню типу гемодинамічної відповіді у хворого (гіпердинамічний чи 
гіподинамічний), що вкрай важливо для прогнозу перебігу шоку. Найчастіше 
гіпердинамічна відповідь свідчить про фази 1.1.-1.2. ІТШ, гіподинамічна - про 
фазу 1.3. або 2-гу стадію ІТШ, хоча можливі й винятки. 

Оцінка стану транспортування кисню та рівня гіпоксії - одна з найважли
віших проблем діагностики шоку. Гіпердинамічний стан серцево-судинної сис
теми на початковому етапі ІТШ зумовлює збільшення як доставки кисню, так і 
його споживання. Однак витрати кисню знижуються, тому що зменшується його 
екстракція на периферії (артеріовенозні шунти). 

Гіпоксія при шоку може бути зумовлена чотирма основними чинниками: 
• гіпоксемією внаслідок ураження легенів; 
• циркуляційною гіпоксією внаслідок значного зниження СВ; 
• анемією (ДВЗ-синдром); 
• високим споживанням кисню, що не покривається його надлишковою достав
кою, навіть якщо воно близьке до норми (гіпердинамічна фаза ІТШ). 

Крайній ступінь гіпоксії найчастіше виникає внаслідок нездатності тка
нин споживати доставлений кисень (блокада мікроциркуляторного русла та то
ксичне ураження метаболічна активних клітин). Що менша артеріовенозна різ
ниця за киснем, то гірший прогноз. 
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Лікування 
Лікування ІТШ - надзвичайно серйозна проблема навіть для спеціалізо

ваних стаціонарів. Обсяг допомоги залежить від стадії шоку під час госпіталі
зації хворого. Крім того, велике значення, як уже зазначалося, мають терміни 
надання лікарської допомоги. Чи не тому в країнах, де першу медичну допомо
гу надають так звані парамедики (при шоку якість і терміни надання кваліфіко
ваної лікарської допомоги мають основне значення), ефективність препаратів і 
взагалі лікування шоку оцінюють лише у фазі 1.3., коли навіть висококваліфі
ковані заходи виявляються недієвими. Обов'язковим є лікування основного за
хворювання. При цьому потрібно враховувати так званий ендотоксиновий по
тенціал бактерицидних антибіотиків, які не можна призначати за наявності 
ІТШ, оскільки вони посилюють утворення цього токсину, а тому можуть обтя
жувати перебіг шоку. Можливе застосування бактеріостатичних препаратів, а 
також з обережністю - бактерицидних з найнижчим ендотоксинутворювальним 
потенціалом. До останніх належать іміпенем, фторхінолони, амікацин. Ліку
вання основного захворювання переривати не можна! 

За тяжкого перебігу основного захворювання значно знижується ефекти
вність антибактеріальних препаратів, тому актуальною є проблема раннього й 
адекватного призначення антимікробних засобів. Вибір препарату емпіричної 
антибактеріальної терапії залежить від нозологічної форми захворювання, мож
ливого збудника, локалізації первинного вогнища, тяжкості стану, супутніх за
хворювань, алергологічного анамнезу. 

Безпосереднє лікування шоку. 
Терапія шоку в будь-якій стадії включає препарати та заходи, що їх за

стосовували (або мали застосовувати) в попередніх стадіях. Принципові момен
ти в лікуванні ІТШ: 
• у пізніх стадіях шок перебігає на тлі зниженого СВ і значно порушеної зага
льної периферійної тканинної перфузії або нормального (підвищеного) СВ і по
рушеного розподілу периферійного кровотоку; 
• систолічний АТ варто утримувати на рівні 80-85% від «робочого»; 
• після стабілізації гемодинаміки лікування шоку не закінчують. Через імовір
ність розвитку післяреанімаційних ушкоджень потрібно продовжувати терапію, 
спрямовану на підвищення оксигенації тканин. 

Фаза 1.1. шоку: оскільки основним патогенетичним механізмом у цій фазі 
є патологічний перерозподіл рідини в організмі й розвиток дефіциту ОЦК, ос
новою лікування є відновлення ОЦК із застосуванням кристалоїдів: поєднання 
5% розчину глюкози, ізотонічного розчину натрію хлориду, глюкозо-інсулін
калієвої (ПК) суміші. Внутрішньовенна інфузія ПК-суміші поліпшує гемоди
наміку в пацієнтів із серцевим індексом нижче 4 л/хв•м2 • Механізм її дії на клі
тинному рівні до кінця не з'ясований. 

Певними критеріями тривалості інфузійної терапії можуть бути стабілі
зація систолічного АТ на рівні 90-100 мм рт. ст. (за «робочого» 120-130 мм рт. 
ст.), ЦВТ - 8-10 см вод. ст., досягнення швидкості сечовиділення понад 20 
мл/год. 

Основним салуретиком, який застосовують у невідкладній терапії шоку, 
є фуросемід. Безпосередньо діуретичний ефект препарату виявляється через 20 
хв після введення і триває близько 2 год, причому він може спричинювати стій
ке зниження швидкості клубочкової фільтрації, аж до 1 О мл/хв. Починати вве
дення фуросеміду необхідно з дози 40 мr. Якщо бажаного ефекту не спостері
гають протягом 1 год, препарат уводять повторно. 

Важливим елементом лікувальних заходів є підтримання дихальної фу11-

41 



кції, тому від самого початку важливо забезпечити вільне дихання та надхо
дження кисню через носовий катетер, маску або трахеостому, щоб запобігти 
розвитку ацидозу і гіпоксії. 

Відновлення мікроциркуляції й усунення гіпоксії тканин є найважливі
шим моментом у лікуванні шоку. По суті, від того, наскільки швидко вдається 
це зробити, багато в чому залежить ефективність терапії. Уже у фазі 1.1. пока
зане лікування ДВЗ-синдрому або його профілактика з обов'язковим застосу
ванням дезагрегантів, антикоагулянтів та інгібітора протеаз у дозі 500-1500 
МО/кг на добу. В останніх дослідженнях установлено ефективність замісної 
терапії рекомбінантним людським активованим протеїном С. Зазначений пре
парат рекомендують до застосування у пацієнтів з високим ризиком (сепсис
індукована поліорганна недостатність, ІТШ, сепсис-індукований респіраторний 
дистрес-синдром). Абсолютним протипоказанням є високий ризик кровотечі. 

Корекцію КОС здійснюють 3% розчином натрію гідрокарбонату. У бі
льшості випадків його вводять для того, щоб довести рН крові до 7,3 з метою 
оптимізування дисоціації оксигемоглобіну. У хворих з ІТШ потрібно утримува
ти рівень глюкози крові на позначці 8,3 ммоль/л. 

У фазі 1.2. шоку одними з основних засобів лікування хворих є глюкоко
ртикостероїди (ГКС). Припускають, що вони блокують вивільнення арахідоно
вої кислоти з клітинних мембран, підвищують СВ, зумовлюють периферійну 
вазодилатацію, посилюють фагоцитоз, позитивно впливають на систему мак
рофагів (ретикулоендотеліальних), перенесення кисню гемоглобіном, знижують 
активність лізосомальних ферментів, справляють дезагрегаційну дію на тром
боцити, посилюють кліренс ендотоксинів. ГКС пригнічують комплементзумов
лену активацію сегментоядерних клітин. Якщо врахувати, що активація нейт
рофілів є одним з основних патогенетичних механізмів, які визначають розви
ток синдрому капілярного просочування в легенях, а отже, гострої дихальної 
недостатності, то стає зрозумілим їх значення в лікуванні шоку. 

Доцільним є раннє призначення великих доз ГКС протягом відносно ко
роткого періоду: 24-48 год. Най-ефективнішим ГКС є преднізолон, добова доза 
якого може досягати 30 мг/кг. Можливе застосування дексаметазону в дозі до З 
мг/кг на добу. Після виведення із шоку препарат зазвичай швидко відміняють. 

Показане застосування дофаміну. Препарат є попередником норадрена
ліну, прямо стимулює дофамінові рецептори й опосередковано активує ех- і {3-
адренорецептори, причому ефект стимуляції залежить від дозування. Дофамін 
зумовлює розширення ниркових, мозкових і мезентеріальних судин і одночасно 
впливає на дофамінові рецептори непосмугованих м'язів та спричинює спазм 
легеневих вен, завдяки чому підвищується тиск у легеневих капілярах. Однак 
останнім часом з'явилися повідомлення про недостатню ефективність малих 
доз дофаміну (5 мкг/кг/хв) для профілактики ниркової недостатності. За умови 
нормального СВ препарат застосовують у малих дозах (1-2 мкг/кг/хв), у разі 
зниження - у середніх (3-1 О мкг/кг/хв), що сприяє збільшенню зазначеного по
казника. 

Фаза І .З. шоку є критичною. Терапія вазопресорними амінами, що її про
водять у цій стадії розвитку процесу, є терапією розпачу. По суті, це час (іноді 
його буває недостатньо) для ліквідації тих порушень мікроциркуляції та гіпок
сії органів і тканин, які розвинулися внаслідок шоку. Тому обов'язковим є про
ведення лікувальних заходів, які мали б бути застосовані на попередніх етапах 
розвитку процесу. Вазопресорні аміни справляють судинозвужувальну та кар
діотонічну дію, однак при фазі І .З. ІТШ надмірна вазоконстрикція може бути 
небезпечною з таких причин: 

42 



• вазопресорні засоби можуть посилити лактацидемію, передусім через надмі
рний спазм артеріол на периферії. Це посилює порушення мікроциркуляції, гі
поксію тканин, метаболізм, що може виявитися фатальним; 
• катехоламіни стимулюють метаболізм і тим самим мінімізують свій позитив
ний ефект, зумовлений збільшенням СВ; 
• адреналін здатний також збільшувати вміст лактату в крові внаслідок гліко
генолітичної дії. 

Дофамін для лікування хворих із шоком фази 1.3. застосовують у дозі 10-
20 мкг/кr/хв внутрішньовенно краплинно. У такій дозі він сприяє підвищенню 
АТ без надмірної вазоконстрикції та посиленню ниркового кровообігу, що зме
ншує ризик ниркових ускладнень. 

Іншим вазопресорним препаратом є норадреналін. Ризик розвитку вира
женої вазоконстрикції після введення норадреналіну обмежує його застосуван
ня. Деякі фахівці вважають, що відносно поліпшення гемодинаміки та спожи
вання кисню в органах черевної порожнини та нирках норадреналін значно 
ефективніший, ніж дофамін. 

Норадреналін є стимулятором а-адренорецепторів, але за умови введення 
малих доз (менше 2 мкr/хв) може справляти кардіостимулюючу дію завдяки 
активації /1 1 -адренорецепторів. У разі призначення препарату в більших дозах 
його стимулюючу дію на {1 1 -адренорецептори значною мірою нівелюють реф
лекторні механізми. Норадреналін зумовлює вазоконстрикцію всіх судин, 
включаючи ниркові, однак його поєднання з малими дозами дофаміну 
(lмr/кr/хв) сприяє збереженню ниркового кровотоку. Тривала інфузія норадре
наліну може спричинити гангрену кінцівок. У разі його потрапляння в тканини 
виникає некроз, який значно поширюється, а також можливий розвиток гострої 

ниркової недостатності й інших проявів периферійної вазоконстрикції. 
Останніми роками доведено вищу ефективність норадреналіну порівняно 

з дофаміном і адреналіном у лікуванні хворих з ІТШ. 
У разі зниження СВ, високого ЗПОС показане застосування добутаміну -

синтетичного катехоламіну, який знижує ЗПОС. Це покращує умови функціо
нування серця та сприяє зменшенню перед- та післянавантаження, причому ча
стота серцевих скорочень зазвичай залишається без змін (у хворих з rіповоле
мією розвивається тахікардія). Добутамін суттєво збільшує СВ, хоча цей його 
ефект є дозозалежним, тобто порівняно з дофаміном добутаміну властива біль
ша кардіотонічна активність, він рідше спричинює шлуночкові аритмії. Звичай
на доза препарату становить 5-15 мкг/кr/хв внутрішньовенно повільно крап
линно. Добутамін несумісний з лужними розчинами. Навіть короткочасна інфу
зія добутаміну може забезпечити тривале збільшення СВ (до 4 тиж). Протипо
казанням до його призначення є гіпертрофічна кардіоміопатія. Під час викорис
тання добутаміну потрібно враховувати також його {12-аrоністичні властивості: 
його комбінація з вазопресорами (норадреналіном) дає змогу уникнути вазодилата
ції. 

Найсучаснішим вазопресорним препаратом є вазопресин (гормон задньої 
частки гіпофіза, який спричинює спазм судин, підтримує на потрібному рівні 
зворотнє всмоктування води в прямих канальцях нирок), який може бути засто
сований у пацієнтів з рефрактерним шоком, тобто у разі збереження артеріаль
ної rіпотензії після адекватної інфузійної терапії і введення високих доз зви
чайних вазопресорів. Згідно з даними останніх досліджень, віддалені результа
ти лікування вазопресином (у дозі від 0,01 до 0,05 ОД/хв) не відрізняються від 
таких у разі застосування норадреналіну. Саме тому основним показанням до 
його застосування є рефрактерний шок. За наявності артеріальної гіпотеюії олі-
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гурія не є протипоказанням до продовження введення рідини. Для запобігання 
розвитку набряку легенів, коли ЦВТ становить приблизно 10-11 см вод. ст., а 
тиск у легеневій артерії - І 6- І 8 см вод. ст., потрібно вводити салуретики. Кри
терієм тривалості інфузійної терапії може бути стабілізація систолічного АТ на 
рівні 90-100 мм рт. ст. (за «робочого» 120-130 мм рт. ст.), ЦВТ - 8-10 см вод. 
ст., досягнення швидкості сечовиділення понад 20 мл/год. 

Як зазначалося вище, основним салуретиком у лікуванні шоку є фуросе
мід, однак він може спричинювати небажані ефекти: 
• унаслідок внутрішньовенного застосування фуросеміду (lмr/кr) швидко збі
льшується ЗПОС і зменшується СВ. Ефект виникає через 5 хв після введення 
препарату, триває близько 30 хв. Вазоконстрикція може бути спричинена акти
вацією ренін-анrіотензинової системи; 
• раніше від настання діуретичного ефекту змінюється тиск наповнення шлу
ночків серця, як у бік підвищення, так і у бік зниження. Передбачити напрямок 
змін неможливо; 
• безпосередній діуретичний ефект, який проявляється через 20 хв після вве
дення препарату і триває близько 2 год, може стати причиною стійкого зни
ження швидкості клубочкової фільтрації до 10 мл/хв. Варто пам'ятати, що 
НПЗП здатні зменшити або повністю блокувати дію фуросеміду й деяких інших 
діуретиків, також можлива перехресна алергія з сульфаніламідами. 

Важливим елементом лікування ІТШ є харчування хворого. Його необ
хідно розпочинати після корекції rіповолемії, артеріальної rіпотензії, rіпоксе
мії, за відсутності ознак rіпоперфузії та розладів мікроциркуляції. Якщо збері
гаються ознаки rіпоперфузії, пріоритетним напрямком лікування є rемодинамі
чна підтримка. У цьому разі проводять ентеральне харчування на рівні 20 
мл/год лише для запобігання атрофії слизової оболонки травного тракту, транс
локації й розвитку синдрому поліорrанної недостатності. Основний об'єм по
живних речовин потрібно вводити парентеральна. 

У сім пацієнтам із шоком потрібно проводити профілактику стресових 
виразок. Найефективнішими в цьому сенсі вважають інгібітори протонної пом
пи. 

ШВЛ показана багатьом хворим із фазою І .З. шоку. Основним показан
ням до її проведення є неефективне зовнішнє дихання. ШВЛ потрібно почина
ти, якщо показник рO2 нижчий від 60 мм рт. ст. у разі дихання атмосферним 
повітрям або нижчий від 80 мм рт. ст. - киснем, а рівень рСО2 при цьому вищий 
від 56 мм рт. ст. 

У період відновлення системного АТ унаслідок комплексної медикамен
тозної терапії потрібно контролювати ступінь ішемії органів і тканин. Основ
ним напрямком лікування є компенсація тканинної ішемії. Однак високий рі
вень постачання кисню не гарантує компенсацію попередньої ішемії й відпові
дності рівню метаболізму. Тому часто ішемія тканин зберігається. У цій ситуа
ції важливим показником задоволення метаболічних потреб є лактат (молочна 
кислота утворюється в тканинах у разі незадовільного постачання 02 та надхо
дить у кров). У нормі в артеріальній крові в стані спокою рівень лактату стано
вить менше 2 ммоль/л, в умовах стресу - не перевищує 4 ммоль/л. Печінка ду
же активно метаболізує молочну кислоту, навіть тяжка патологія органа не при
зводить до накопичення лактату в крові. Тому надзвичайно важливим є прове
дення лікування, спрямованого на поліпшення мікроциркуляції, зменшення rі
поксемії та гіпоксії тканин у відновний період, який за своїми наслідками є не 
менш важливим. 
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Профілактика 
Профілактика шоку полягає у проведенні загальних заходів для запобі

гання захворюваності на інфекційну патологію, що нерідко супроводжується 
розвитком ІТШ, та ранній госпіталізації таких хворих. Ранній початок етіотро
пного та патогенетичного лікування, адекватне й інтенсивне спостереження за 
хворими, своєчасна діагностика ІТШ дають змогу вчасно втрутитися в перебіг 
цього ускладнення й досягти позитивного результату. 

ГОСТРИЙ РЕСПІРАТОРНИЙ ДИ СТРЕС-СИНДРОМ 
Гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), описаний Есбахом у 

1976 році був зумовлений вродженим дефіцитом сурфоктанта. Але синдром 
зустрічаєгься як у дітей, так і у дорослих (коли дефіцит сурфоктанта є вторин
ним). У літературі використовують такі визначення ГРДС: «шокова легеня», 
«некардіальний набряк легень». За даними американських вчених у США 
щорічно реєструють 150 тис випадків ГРДС, що становить 0,6 на 1000 населен
ня. В Україні статистику щодо ГРДС ми не знайшли. Летальність від ГРДС у 
1980-ті роки перевищувала 60%, останнім часом знизилася до 40%. 

Епідеміологія ГРДС мало вивчена. Вважають, що він складає близько по
ловини тих станів, які називають післяопераційною пневмонією або септичною 
пневмонією. Отже, ГРДС - це симптомокомплекс виникнення гострої дихаль
ної недостатності на фоні ураження легень різної етіології, який характери
зуєгься некардіальним набряком легень, порушенням зовнішнього дихання та 
гіпоксією, або - це клінічний синдром неспецифічного пошкодження легенів, 
зумовлений пошкодженням ендотелія активними медіаторами і дефіцитом сур
фактанта, що веде до прогресуючої гіпоксемії в результаті легеневого комплай
нсу (зниженої розтяжності}, блокади дифузії кисню через альвеола-капілярну 
мембрану, шунтування крові. 

Етіологія 
ГРДС може виникати при: 

• пневмонії різної етіології; 
• вдиханні подразнюючих і токсичних речовин (хлору, окислів азоту, фосгену, 
аміаку, чистого кисню, що спонукає розвиток кисневої інтоксикації); 
• емболії легеневої артерії (жировій, повітряній, амніотичною рідиною); 
• сепсисі, шоці (септичному, анафілактичному), гемотрансфузії, синдромі ди
семінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдромі); 
• гострому геморагічному панкреатонекрозі з виділенням великої кількості 
ферменту лецитинази А, яка призводить до руйнування сурфактанта, розвитку 
ателектазів і пневмоній; 
• травмі грудної клітки та синдромі тривалого стиснення; 
• системному червоному вовчаку, синдромі Гудпасчера тощо; 
• аспірації блювотних мас, води (при утопленні); 
• тяжких метаболічних порушеннях (діабетичний кетоацидоз, уремія); 
• венозному перевантаженні рідиною (колоїдними та сольовими розчинами, 
плазмою, плазмозамінниками, жировими емульсіями); 
• застосуванні апарату штучного кровообігу; 
• гіповолемічному шоці, масивній гемотрансфузії. 

Отож, причиною ГРДС може бути будь-яке захворювання, при якому у 

крові накопичуєгься багато бактеріальних токсинів або ендогенних біологічно 
активних речовин (лейкотрієнів, фактора активації тромбоцитів, тромбоксану, 
ферментів), що провокують запальні реакції. Патоморфолоrічно ГРДС нсмож-
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ливо відрізнити від пневмонії. Єдиною морфологічною ознакою відмінності 
цього синдрому від пневмонії є відсутність у паренхимі легень збудників пнев
монії. 

Патогенез 
Нижче наведені основні патогенетичні ланки його розвитку. 
І. Під впливом різних факторів у легеневих капілярах та інтерстиціальній 

тканині легень накопичується велика кількість активованих лейкоцитів і тром
боцитів, які виділяють багато біологічно активних речовин (протеїназ, простаг
ландинів, продуктів перекисного окислення ліпідів, лейкотрієнів тощо), які по
шкоджують альвеолярний епітелій та епітелій судин, змінюють тонус і реакти
вність судин. Із циркулюючої крові в зону запального процесу в легенях надхо
дять лейкоцити, що призводить до інфільтрації паренхіми легень. 

2. Біологічно активні речовини різко підвищують судинну проникність, 
відбувається виражене проникнення плазми та еритроцитів в альвеоли та інтер
стиціальну тканину з розвитком набряку легень та ателектазу. 

З. Виникає гіповентиляція альвеол на фоні виникнення значного дефіциту 
сурфактанта. Знижується еластичність стінки альвеол, що призводить до диско
видних ателектазів, шунтування венозної крові в артеріальне русло, порушення 
взаємовідносин між вентиляцією та перфузією, порушення дифузії кисню та ву
глекислого газу з розвитком гіпоксії, гіперкапнії. 

4. Підвищення тиску в легеневій артерії є характерною ознакою захво
рювання за відсутності патології органів кровообігу. 

Виділяють ГРДС первинний - у дітей в результаті первинного дефіциту 
сурфактанта і ГРДС вторинний - у дорослих, зумовлений вторинним дефіци
том сурфактанта при патології легень. 

Класифікація 

Прийнято класифікувати ГРДС на первинний, або вроджений, та вторин
ний (з виділенням причини прямої або непрямої дії на легені). 

Кліні•tна картина та діагностика 
Стандарти критеріїв діагностики гострого респіраторного дистрес

синдрому на фоні основного захворювання. 
Клінічні критерії: 

• виражені задишка та дифузний ціаноз; 
• кашель із виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору (домішки ерит
роцитів); 

• тахіпное, аритмії серця; 
• аускультативно - велика кількість вологих хрипів різного калібру в легенях, 
виражена крепітація, що є ознаками набряку легень; 
• ознаки зростаючої легеневої гіпертензії з синдромом гострого легеневого 
серця за відсутності патології органів кровообігу; 
• поліорганна недостатність: ураження нирок (олігоанурія, протеїнурія, 
циліндрурія, мікроrематурія, гіперкреатинемія); ураження печінки (жовтяниця, 
збільшення активності аспартатамінотрансферази - АсА Т, аланінамінотранс
ферази - АлА Т, лактатдегідрогенази - ЛДГ); ураження головного мозку (го
ловокружіння, загальмованість). 

Електрокардіографічні критерії: 
• відхилення електричної вісі серця вправо, гіпертрофія правого передсердя (P
pulmonale). 
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Рентгенологічні критерії: 
• вибухання конуса легеневої артерії, ознаки підвищення тиску в легеневій ар
терії більше 30/15 мм рт.ст., двосторонні інфільтрати в легенях, інколи визна
часrься симптом «снігової бурі», виражене посилення бронхосудинного ма
люнка. 

Лабораторно-інструменmаqьні та біохімічні критерії: 
• артеріальна гіпоксемія (РаO2 менше 50 мм рт.ст.) і гіперкапнія (РаСО2 більше 
45-50 мм рт.ст.); 
• зниження рН до 7,2 і менше та інші ознаки респіраторного ацидозу; 
• респіраторний індекс PaO2/Fi02 ~200 мм рт.ст. (РаO2 - парціальний тиск 
кисню в артеріальній крові, Fi02 - концентрація кисню у видихуваному по
вітрі, виражена у десятих долях); 
• тиск заклинювання в легеневій артерії (ТЗЛА) ::18 мм рт ст .. 

Діагностичні критерії ГР ДС(J 998): 
1. Гострий початок: 
• порушення дихання (виражена задишка); 
• наростаюча ригідність грудної клітки; 
• клінічна картина наростаючого набряку легень; 
2. Типова рентгенологічна картина (посилення легеневого малюнка, двосторон
ні інфільтрати, інтерстиціальний набряк легень). 
3. Артеріальна гіпоксемія (РаO2 менше 50 мм рт.ст.) та гіперкапнія; 
4. Гіпертензія у малому колі кровообігу (тиск у легеневій артерії більше 30/15 
мм рт.ст.); 

5. Нормальний ТЗЛА ( ::18 мм рт ст), який при серцево-судинній патології знач
но підвищусrься; 
б. Респіраторний індекс PaOz/Fi02 ~ОО мм рт.ст. , рН артеріальної крові менше 
7,3. 

Клінічна картина гострого респіраторного дистрес-синдрому залежно від 
ступеня та тяжкості перебігу 

І (скритий) період: • триває близько 24 годин після дії етіологічного фак
тора; • відбуваються патогенетичні та патофізіологічні зміни без клінічних і ре
нтгенологічних проявів, окрім невеликого тахіпное (частота дихання - більше 
20 за хвилину). 

11 (початковий) період: • виникає через 1-2 доби від початку дії етіологіч
ного фактора; • виникають виразні тахіпное, тахікардія, визначаються жорстке 
дихання та розсіяні сухі хрипи; • рентгенологічні критерії: посилення судинно
го малюнка, переважно у периферичних відділах, що свідчить про появу інтер
стиціального набряку легень; • з боку повітряного складу крові визначається 
помірне зниження РаO2 • 

ІІІ період (період виражених клінічних проявів): • характеризусrься гост
рою легеневою недостатністю (виражена задишка, дифузний ціаноз, тахікардія, 
падіння артеріального тиску - АТ); • перкуторно - притуплення звуку у зад
ньонижніх відділах, аускультативно - жорстке дихання, сухі хрипи; поява во
логих хрипів і крепітація свідчать про альвеолярний набряк легень; • рентгено
лоrічно - виражений інтерстиціальний набряк легень, двобічні інфільтративні 
дрібновогнищеві тіні неправильної хмароподібної форми; • значне падіння РаO2 
(менше 50 мм рт.ст., незважаючи на інгаляцію кисню). 

IV (термінальний) період:• характеризується вираженим прогресуванням 
дихальної недостатності з розвитком тяжкої артеріальної гіпоксемії та гіперка
пнії, метаболічного ацидозу; • формусrься гостре легеневе серце внаслідок на

ростання легеневої гіпертензії. 
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Лікування 
Стандарти інтенсивного лікування гострого респіраторного дистрес

синдрому 

Крок 1. Лікування основного захворювання. 
Оксигенотерапія є головним елементом інтенсивного лікування, але вона 

малоефективна, оскільки спостерігається високий рівень шунтування в легенях. 
При використанні високих концентрацій кисню, який окислює сурфактант, 
відбувається прогресивне зниження його вмісту, тому оксигенотерапію засто
совують у вигляді не моно-, а комбінованої терапії. 

Інгаляції окису азоту знижують тиск у легеневій артерії і покращують ок
сигенацію крові, але не в усіх хворих. 

При частоті дихання більше 30 за хвилину та РаO2 нижче 70 мм рт.ст. 
проводять інтубацію трахеі~ штучну вентиляцію легень і часткову емульсій
ну вентиляцію легень із перфтораном. 

Хворий лежить на животі (прональна позиція), що покращує оксигенацію 
за рахунок розправлення ателектазів легень. 

Проводять екстракорпоральну мембранну оксигенацію. 
Крок 2. При необхідності пульс-терапія rлюкокортикостероїдами з метою 

зменшення проникності альвеол і підтримання АТ на оптимальному рівні: 
• метилпреднізолон по 1000 мг внутрішньовенно (в/в) протягом З діб, потім пе
рорально; 

• при неефективності - призначають інтерферони (рибаверин). 
В перші стадії ГРДС глюкокортикостероїди не показані. В пізній пролі

феративній стадії показане застосування ГКС в низьких дозах (2-3 мг/кr/добу). 
Крок З. Зменшення легеневої обструкції за допомогою Ь-адренолітиків: 

• неселективних ( орципреналін, іпрадол); 
• селективних (фенотерол, сальбутамол). 

Крок 4. При значному зниженні АТ проводять його корекцію: 
• добутамін 15 мг/кг на добу в/в крапельно; 
• інфузійна терапія (реополіглюкін, рефортан, альбумін). 

Крок 5. Профілактика приєднання бактеріальної пневмонії або її лікуван
ня: 

• макроліди (кларитроміцин); фторхінолони (левофлоксацин). 
Крок 6. Інша терапія захворювання: 

• перфторан - 1-2 мл/кг на добу в/в крапельно, за наявності жирової або ам
ніотичної емболії - 5-8 мл/кг на добу; 
• амброксол (лазолван, муколван) по 10-30 мл/кг надобу в/в або інrаляційно; 
• гепарин, фраксипарин, клексан підшкірно в середніх терапевтичних дозах з 
метою профілактики тромбоутворень; 
• ліпін-ліофілізований яєчний фосфатидилхолін інrаляційно - 10-15 мг/кг 4 
дози на добу впродовж 7-10 діб, одночасно - в/в болюсно 10-15 мr/кг З рази 
на добу протягом 7-1 О діб; 
• нітрогліцерин, нітро, ізокет в/в крапельно в оптимальних дозах; 
• штучна вентиляція легень, краще неінвазивна, що запобігає виникненню 
ускладнень; 

• при декомпенсованому дихальному ацидозі вводять 4% розчин натрію в/в під 
контролем рН крові. 
Наводимо протокол терапй тяжкого ГРДС, розроблений спеціалістами 
Palmela Youde Nethersole Eastern Hospital (Гонконг, 2003). 

Антибактеріальна терапія: 
• левофлоксацин по 500 мг 1 раз на добу внутрішньовенно (в/в) або перорально; 
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• кларитроміцин по 500 мл 2 рази на добу+ амоксицилін/клавуланат по 375 мr 3 
рази на добу (при підозрі на туберкульоз, а також дітям і вагітним). 
Або левофлоксацин по 200 мr 2 рази на добу в/в + азитроміцин по 600 мr на до
бу в/в; 
• інтерферон а по 3 млн ОД на добу в/в; 

• у разі відсутності динаміки і наростання вираженості кл1ючних і рентгено
логічних симптомів призначають метилпреднізолон в/в по 160 мr при ураженні 
однієї долі та 320 мr або 720 мr при ураженні двох долей протягом 5-14 діб; 
• при SaO2 < 96% призначають інгаляції вологим киснем (3-5 л/хв); 
• при неефективності допоміжної вентиляції вивчають можливість застосування 
штучної вентиляції легень та призначення пацієнту імуноглобулінів або імуно
модуляторів. 
Рибаверин і метилпреднізолон (нижче наведені схеми). 

Дану комбінацію об'єднують з антибактеріальною терапією у таких 
випадках: 

• рентгенологічні ознаки поширеної або двосторонньої пневмонічної інфільтра
ції; 
• відсутність позитивної рентгенологічної динаміки; 
• лихоманка, яка зберігається більше 2 діб (3 дня від початку терапії); 
• рентгенологічні, клінічні або лабораторні ознаки прогресування захворюван
ня; 

• SaO2 < 95% при диханні навколишнім повітрям. 
Режим дозованої rлюкокортикоїдної терапії (курс - 21 день): 

• метилпреднізолон по І мr/кr 3 рази на добу в/в протягом 5 діб; 
• протягом наступних 5 діб - метилпреднізолон по 1 мr/кr 2 рази на добу в/в; 
• протягом наступних 5 діб - преднізолон по 0,5 мr/кr 2 рази на добу перо
рально; 

• протягом наступних 3 діб - преднізолон по 0,5 мr/кr на добу пероральна; 
• протягом наступних 3 діб - по 0,25 мr/кr на добу пероральна. 

Режим дозування рибаварину (курс - 10--14 діб): 
• по 400 мr 3 рази на добу в/в протягом 3 діб ( або до стабілізації стану хворого); 
• потім по 1200 мr 2 рази на добу пероральна. 

Пульс-терапія метилпреднізолоном: 
• проводять у випадку лімфоцитопенії або при поглибленні негативної рентге
нологічної динаміки, зниженні SaO2; 
• пульс-теапія проводиться з використанням метилпреднізолону І ООО мr на до
бу в/в протягом 2 діб, а потім продовжують терапію глюкокортикоїдами у стан
дартному режимі. 

Прогноз залежить від своєчастності діагностики ГР ДС, проте в більшості 
випадків він несприятливий. При ранній діагностиці летальність можна знизити 
до 60%, при пізній - цей показник становить 90%. 

Профілактика 

Профілактика ГРДС - це попередження розвитку захворювань, які спри
чиняють його виникнення. Профілактичне застосування антиоксидантів (аце
тилцистеїн) та інгібіторів 5-ліпоксинази і тромбоксансинтетази (кетоконазол) у 
групі ризику ГРДС (насамперед при сепсисі) надало обнадійливі результати, які 
необхідно підтвердити в ході більш великих досліджень. 
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ПНЕВМОТОРАКС 
Пневмотораксом називають стан, що характеризується накопиченням 

повітря або газу в плевральній порожнині. Пневмоторакс - це синдром, а не 
самостійна нозологічна форма. Види пневмотораксу суттєво відрізняються за 
механізмом виникнення, клінічними проявами та прогнозом, що призводить до 
різної тактики лікування. 

Класифікація пневмотораксу 
І. Залежно від пошкодження анатомічних структур виділяють: 

І) закритий пневмоторакс - повітря в плевральну порожнину потрапляє з по
шкодженої легені через вісцеральну плевру; 
2) відкритий пневмоторакс - повітря потрапляє із зовнішнього середовища 
через пошкоджену грудну стінку та парієтальну плевру. 

11. За механізмом виникнення: 
І) травматичний пневмоторакс - в результаті травми відбувається пошко
дження легені або грудної стінки; 
2) спонтанний пневмоторакс - виникає внаслідок патологічного процесу в 

тканині легені; 
3) ятрогенний: 
а) випадковий - при виконанні різних маніпуляцій (торакоцентез, катетериза
ція підключичної вени та ін.); 
б) «закономірний, очікуваний» - завжди має місце після торакотомії, торакос
копічних втручань; 
в) лікувальний - раніше широко застосовувався при лікуванні туберкульозу 
легень. 

ІІІ. Залежно від ступеня вираженості: 
І) частковий (обмежений) - в плевральний порожнині знаходиться невелика 
кількість повітря, легеня колабована частково; 
2) тотальний - легеня колабована повністю; 
3) напружений - повітря в плевральній порожнині знаходиться під надмірним 

тиском щодо атмосферного, легеня колабована, як правило, повністю, відміча
ється зміщення середостіння в протилежний бік. 

Найскладніше лікувати спонтанний пневмоторакс (СП), який зустріча
ється частіше за інші види пневмотораксу. СП виникає внаслідок якого-небудь 
патологічного процесу в легені або плеврі та розвивається зазвичай раптово, 
часто без видимих причин. Оцінити поширеність СП важко через те, що здебі
льшого хвороба з'являється та зникає не діагностованою. Серед хворих на СП 
чоловіки складають 70-93 %, максимум захворюваності (65 %) відзначається у 
віці 20-40 років. 

Етіологія 
Найбільш часто СП викликають: 

- хронічні неспецифічні захворювання легень з формуванням бульозної емфі

земи; 

- туберкульоз легень з деструкцією легеневої тканини, метатуберкульозні змі

ни; 

- гнійно-деструктивні процеси: абсцеси легень, деструктивна пневмонія, емпі

єма плеври; 

- руйнування легеневої тканини внаслідок пухлинного процесу в легенях та 
плеврі, перфорація бул, що утворюються іноді дистальніше місця обтурації 
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бронха пухлиною. 
Рідкісними причинами СП є силікоз, саркоїдоз, антракоз, ревматизм, фіб

розуючий альвеоліт, ендометріоз легень та ін. 
Перфорація бульозних утворень розглядається як провідна причина СП. 

Були з'являються внаслідок рубцевої деформації бронхіол після різноманітних 
запальних процесів, що веде до утворення клапанного механізму. Клапанний 
механізм може виникнути також при вже наявній дифузній емфіземі через час

ткове здавлення бронхіол зовні збільшеними альвеолами, що втратили еластич
ність. В стінці були майже завжди знаходять зміни, що є характерними для 
хронічного неспецифічного запалення. До утворення бул призводить також 
спадкова неповноцінність легеневої тканини. Є дані про наявність у стінці бул 
мікропор діаметром до 10 мкм, що можуть спричиняти СП без розриву були. 
Рідше СП виникає через перфорацію вроджених кист легені, розриву легені 
спайками. 

В результаті розриву субплеврально розміщених порожнинних утворень 
(повітряних кист, бул, міхурців) формуються легенево-плевральне з'єднання та 
порожнина пневмотораксу. Наявність структурних змін у легенях надає цій па

тології рецидивний характер. 

Патогенез 
Патогенез пневмотораксу, що виникає при деструкції легені або плеври 

внаслідок різноманітних пухлинних, гнійних, запальних процесів, є достатньо 
простим: відбувається руйнування тканини легені, досить часто формуються 
різноманітні дефекти, що тривало існують, бронхоплевральні нориці. 

Значно рідше виникнення СП може бути пов'язане з ураженням вісцера

льної плеври на тлі прихованого перебігу мезотеліоми. Швидке збільшення по
рожнини пневмотораксу та наростання колапсу легень за наявності шнуркопо
дібних плевральних легенево-парієтальних зрощень може сприяти збільшенню 
дефекту у вісцеральній плеврі та виникненню кровотечі з судин (іноді значного 

калібру), що розриваються. 
Відмічена певна сезонність у розвитку СП: більше половини пацієнтів 

перед епізодом пневмотораксу переносять простудне захворювання з парокси
змами кашлю. СП розвивається як при обставинах, що сприяють підвищенню 
внутрішньолегеневого тиску (кашель, чихання, дефекація), так і без них - під 
час ходьби, в спокою, уві сні. Нерідко він розвивається на фоні невеликої трав
ми грудної клітки або значної фізичної напруги під час занять спортом, при пі
днятті вантажів, польоті на літаку та ін. 

За характером клінічного перебігу прийнято розрізняти: 
1) неускладнений пневмоторакс; 
2) ускладнений пневмоторакс: 
- напружений - з дихальними та гемодинамічними порушеннями; 
- гемопневмоторакс; 

- піопневмоторакс; 
З) рецидивуючий пневмоторакс, що виникає протягом року після першого; 
4) однобічний та двобічний пневмоторакс; 
5) пневмоторакс новонароджених. 

Важливим моментом у патогенезі пневмоторакса є негативний внутріш
ньоплевральний тиск протягом всього дихального циклу (від -8,5 до -9 мм 
рт.ст. на вдиху і від -3 до --6 мм рт.ст. на видиху). Внутрішньобронхіальний 
тиск, навпаки, має позитивне значення під час вдиху ( 1-5 мм рт.ст.), причому 
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він помітно збільшується при фонації (до 10 мм рт.ст.), крику, кашлі (до 70 мм 
рт.ст). Таким чином, при різкому коливанні тиску виникає момент, коли транс
пульмональний тиск дуже різко зростає. Бронхіальна обструкція збільшує гра
дієнт тиску. Коли діє клапанний механізм, внутрішньоплевральний тиск може 

перевищувати внутрішньобронхіальний при спокійному диханні. В таких випа
дках виникає напружений пневмоторакс, що характеризується дихальними та 

rемодинамічними порушеннями. 
Напружений пневмоторакс з повним колапсом легені у пацієнтів з вихід

ними порушеннями функції зовнішнього дихання та серцево-судинної системи, 
а також гемопневмоторакс у багатьох випадках ведуть до смерті. Зміщення се
рця та його здавлення викликають опір венозному поверненню, внутрішньоп
левральний тиск 15-20 мм рт.ст. спричинює різке зниження серцевого викиду 
та розвиток смертельного серцево-судинного колапсу. При надходженні повіт
ря в інтерстиціальний простір легені відбувається розшарування перивазальних 
та перибронхіальних просторів, що поширюється до кореня легені та середос
тіння. Напружена інтерстиціальна емфізема легені та пневмомедіастинум спри

яють колапсу легеневих артерій і вен з наступним, так званим «повітряним» 
блоком легеневої циркуляції. Внаслідок такої компресії судин виникає стан го
строго легеневого серця, що здебільшого закінчується смертю. 

Клінічиа картииа 
Клінічна картина СП є досить характерною. До симптомокомплексу вхо

дять: 

- больові відчуття та дискомфорт у грудній клітці (у 92 % випадків); 
- задишка (у 73 % випадків); 
- сухий кашель (у 9 % випадків); 
- кровохаркання, слабкість, синкопе, свистяче дихання, біль в епіrастрії, дис-
фонія, парестезії верхньої кінцівки зустрічаються дуже рідко. 

Початкові клінічні прояви (епізод цих проявів може бути коротким): рап
товий сильний біль в боці, задишка, тахікардія - виявляються з різною часто
тою залежно від величини легенево-плеврального сполучення та швидкості на

дходження повітря при кожному вдосі. У багатьох хворих з первинно закритим 
пневмотораксом швидко настає компенсація - зменшуються біль, задишка, 
зникає відчуття важкості у грудях. Фізикальні ознаки пневмотораксу у вигляді 
послаблення перкуторного звука та дихальних шумів на боці ураження стають 
чіткими лише при колапсі легені на 1/4 об'єму. 

Типова клінічна картина спостерігається, тільки коли виникає найбільш 
важка форма спонтанного пневмотораксу - напружений пневмоторакс. Його 
легко відрізнити від клінічно подібних захворювань через недосконалість ком
пенсації життєвоважливих функцій, що приймають участь у транспорті кисню в 
організмі, - дихання та кровообігу. Характерними є наступні симптоми: зади
шка, тахікардія, зміни системного АТ, непереносність найменшого наванта
ження, утруднення при розмові, а також коробочний звук при перкусії легень, 
іноді з тимпанічним відтінком, різке послаблення та зникнення дихальних шу
мів на боці колабованої легені, зміщення органів середостіння (серцевої тупос
ті) у бік, протилежний СП, поява шийної підшкірної емфіземи, що поширюєть
ся на обличчя. Головне місце у діагностичному алгоритмі СП посідає рентгено
логічне дослідження грудної клітки. Значно спрощують діагностику СП дані 
анамнезу епізоду пневмотораксу та легеневого захворювання, що сприяє його 
появі. Проте, не дивлячись на простоту діагностики, СП своєчасно діаrносту-
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ється не завжди. У перші З доби захворювання госпіталізують тільки 65 % хво
рих. 

Лікуваиия 
Спонтанний пневмоторакс та його ускладнені форми, напружений 

пневмоторакс з порушенням дихання та гемодинаміки, гемопневмоторакс, піо

пневмоторакс - це ургентні патологічні стани, що потребують екстреного лі
кування, яке повинно включати в себе, з одного боку, евакуацію повітря з плев
ральної порожнини, а з іншого - ліквідацію причини, що викликала пневмото
ракс. 

Щодо лікувальної тактики при неускладненому СП спеціалісти активно 
дискутують. Практика показує, що обмежуватись консервативною терапією 

(ліжковий режим, нагляд, симптоматичне медикаментозне лікування) не можна. 
Наводяться дані з летальності при такому лікуванні (32,5%). 

Плевроцентез - найбільш просте інвазивне втручання при СП будь
якого характеру - ефективний тільки в тих випадках, коли спостерігається ге
рметичність легеневої тканини, повітря додатково не поступає та його кількість 
у плевральній порожнині є невеликою. 

В більшості випадків при СП, що виник вперше, показано дренування 
плевральної порожнини,яке виконується ургентна в умовах спеціалізованого 
відділення. Як правило, тонкий силіконовий дренаж встановлюють у І! міжре
бір'ї по середньоключичній лінії. Проте, за наявності масивного спайкового 
процесу в плевральній порожнині доцільно встановлювати дренаж у точці, що 
вільна від плевральних зрощень у проекції найбільшої кількості повітря. 

Активна аспірація повітря з плевральної порожнини є більш ефективною, 
ніж підводне пасивне дренування за Бюлау. Розрідження повинно складати 10-
20 мм вод.ст. Видаляти дренаж доцільно через 24--48 годин після повного розп
равлення легені та припинення надходження повітря через дренаж. Вирішити 
питання про доцільність видалення дренажу допомагає проба з перетисненням 
дренажної трубки впродовж 12 годин з наступною контрольною рентгенографі
єю ОГП: якщо повітря в плевральній порожнині відсутнє, дренаж можна вида
ляти. 

Частота рецидивів СП складає при різних видах лікування 26,4-50,3 %, 
що свідчить про необхідність встановлення причини СП та його ліквідації. 

Коли легеня повністю розправлена, всім пацієнтам необхідно виконати 
комп'ютерну томографію грудної клітки, що має більшу діагностичну цінність 

ніж стандартна рентгенографія ОГП. При виявленні бульозних змін в легенях 
показана відеоторакоскопія з наступним визначенням об'єму операції. Відеото

ракоскопію необхідно виконувати також при тривалому (більше І тижня) над

ходженні повітря через дренаж та при рецидивуючому пневмотораксі, особливо 
якщо рецидив виник протягом року. 

При гемопневмотораксі завжди виконують дренування плевральної по
рожнини з активною аспірацією. Якщо кровотеча продовжується, проводять 
гемостатичну терапію, за показаннями - інфузійну терапію, гемотрансфузії. У 
випадку неефективності консервативної терапії проводять відеоторакоскопію 
або торакотомію, ліквідують джерело кровотечі. 

При піопневмотораксі також необхідним є дренування плевральної поро
жнини, реrулярне її промивання антисептичними розчинами, проводиться ан
тибактеріальна терапія, може виникнути необхідність у хірургічному лікуванні. 

При напруженому пневмотораксі в ургентному порядку проводиться де-
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компресія плевральної порожнини. Іноді, у випадку виражених дихальних та 
гемодинамічних порушень, виконують торакоцентез, навіть ігноруючи правила 
асептики та анестезії. Невідкладне лікування при напруженому СП на догоспі
тальному етапі - проведення пункції плевральної порожнини в II міжребір'ї по 
середньоключичній лінії. 

Об'єм оперативного втручання при СП може бути наступним: 
І. А типова резекція легені з булою (булектомія). 
2. Парієтальна (апікальна) плевректомія. 
3. Хімічний плевродез (тальк), медикаментозний плевродез (тетрациклін, віб
раміuин та ін.). 

Зазвичай перераховані методи поєднують. Якщо торакоскопічна резекція 
є неможливою (масивний спайковий процес, гігантські розміри бул або вро

джених кіст), показано проведення торакотомії, як правило, з міні-доступу в 
режимі відеосупроводу. 

При виявленні іншої причини пневмотораксу лікування відповідним чи
ном коректується. Іноді наявні методи діагностики (включаючи КТ) не дозво

ляють встановити причину пневмотораксу. В таких випадках подальший діаг
ностичний пошук на даному етапі не проводиться, і пацієнта виписують після 
видалення дренажу. 

АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК 
Аиафілактичиий шок (АШ) - це алергічна реакція негайного типу, що 

супроводжується небезпечними для життя клінічними проявами (різким зни

женням артеріального тиску, порушенням діяльності центральної і периферич
ної нервової систем, ендокринними розладами, дихальною недостатністю, то
що). 

Найбільш реальними причинами анафілактичного шоку є медикаментоз

на, та інсектна алергія. Згідно літературних даних, анафілактичний шок реєст
рується у 10% хворих з цими формами алергії, а у 10% з них він закінчується 
фатально. 

Діагностика. 
Основними клінічними проявами анафілактичного шоку є: 

порушення гемодинаміки; 
порушення дихання (задишка, бронхоспазм, ядуха); 

порушення діяльності шлунково-кишкового тракту (нудота, блювання, пронос); 
шкірний висип (кропив'янка, інші екзантеми, набряк Квінке); 

Шок інколи може бути вельми східним з психопатологічними станами 
( обмороки, втрата свідомості тощо), анафілактоїдними реакціями, що обумов
лені виділенням медіаторів алергії без попередньої імунологічної реакції - за 
рахунок надмірного прийому їжі, продуктів з високим вмістом гістаміну. Дуже 
рідко імітувати шок можуть різні коми, різке охолодження при холодовій кро
пив'янці, аспірація, інфаркт, емболії, спонтанний пневмоторакс, ортостатичний 
колапс, гипервентиляційний синдром. 

Нижче ми наводимо ознаки, що дозволяють розмежувати найбільш схожі 
з анафілактичним шоком стани: 
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Таблиця 1. Диференційно-діагностичні ознаки анафілактичного шоку 
схожих станів 

Ознаки 
Істинний анафілакти- Психопатоло- Анафілактоїдні 

ЧНИЙ ШОК rія реакції 

Причини Введення ліків, укус Небезпека, Вживання в їжу значної 
комах, вживання в їжу загроза, емо- кількості продукту, внут-
мінімальної кількості ції, біль рішньовенне введення -зна-

ПРОДУКТУ чної кількості препарату 

В анамнезі шок часто НІ НІ 

чи важкі прояви 
алергії 

Попередні психопа- НІ часто НІ 

толоrічні стани 
Зниження тиску, є НІ є 

прискорення пульсу, 

задишка 

Свербіння і ціаноз є ні є 

Наявність алерrіч- є ні ІІІ 

ного захворювання в 

анамнезі 

Медикаментозний анафілактичний шок (МАШ) - найбільш важкий гене
ралізований прояв алергічної реакції, обумовлений перебігом імунологічної ре
акції І типу і виділенням великої кількості цитокінів, що супроводжується ви
раженими порушеннями діяльності різних органів і систем (серцево-судинної, 
нервової, дихальної тощо). 

Найбільш часто МАШ розвивається на введення рентrенконтрастних діа
гностичних препаратів, пеніцилінів, похідних піразолона, вітамінів групи В. 
При парентеральному введенні препаратів МАШ розвивається звичайно одразу, 
при пероральному - через 30-60 хвилин. 

В зв'язку з переважним включенням тих чи інших патогенетичних меха
нізмів перебіг МАШ може варіювати. Виділяють типову форму МАШ, а також 
варіанти: rемодинамічний, асфіктичний, церебральний і абдомінальний. В 
структурі всіх форм МАШ частота цих варіантів складає, відповідно: 55,4%, 
20,0%, 11,5%, 8, І% 5,0%. 

При типовій формі МАШ хворі інколи не встигають повідомити про по
гіршення самопочуття, можуть вказувати на відчуття жару, зрідка - на нудоту, 
блювання. При об'єктивному огляді відмічається гіперемія чи блідість шкіри, 
висип, набряк губ, повік. У хворих нерідко розвиваються судоми кінцівок, по
тім - неконтрольовані сечовиділення і дефекація. Пульс, як правило, слабкий, 
частий, тони серця глухі. Дихання частіше всього поверхневе, часте, з дистан

ційними хрипами. При аускультації можуть вислуховуватися свистячі хрипи, 
які інколи зникають на фоні задишки, що посилюється. 

При rемодинамічном варіанті МАШ на перший план виходять симптоми 

порушення діяльності серцево-судинної системи, спостерігається спазм (блі
дість) чи розширення (гіперемія) периферичних судин. Артеріальний тиск зни
жений. 

Асфіктичний варіант МАШ проявляється гострою дихальною недостат
ністю, яка обумовлена бронхоспазмом, набряком слизової оболонки бронхів. 

Церебральний варіант МАШ характеризується переважанням порушень у 
діяльності ЦНС: психомоторним збудженням, порушеннями свідомості, судо-
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мами, епилептиформними припадками, рідше - симптомами набряку мозкової 
тканини. 

При абдомінальному варіанті МАШ основні ознаки - різкий біль в живо

ті, симптоми подразнення очеревини. Можливою є поява загрудинного болю, 
що симулює інфаркт міокарду. 

Існує 5 типів перебігу МАШ: гострий злоякісний (летальність - 88,6%), 
гострий доброякісний (летальність - 6%), затяжний (летальність - 8,6%), реци
дивуючий (летальність - 14,3%), абортивний (летальність - 0%). 

Східний перебіг має анафілактичний шок від укусів комах, вживання в 
їжу деяких харчових продуктів. 

Лікувальні заходи при анафілактичном шоці різного походження повинні 

базуватися на основних механізмах його патогенезу. 
Вони повинні включати: припинення надходження алергену до організму 

хворого. У випадку надходження алергену парентеральна (лікарський препарат, 
отрута комахи при ужаленні) слід накласти джут вище місця введення на 25 хв. 
(кожні 10 хв. слід послабляти джут на 1-2 хв.), прикласти до цього місця лід на 
І 5 хв.; обколоти це місце 0,3 - 0,5 мл О, 1 % розчину адреналіну з 4,5 мл ізотоні
чного розчину хлориду натрію. 

При пероральному надходженні алергену доцільно спробувати його ви
далити чи зв'язати (промивання шлунку, введення сорбенту - активованого ву

гілля, аеросілу, поліфепану), в подальшому призначити послаблюючі, очищую
чі клізми. 

Заходи, що спрямовані на відновлення гострих порушень функції кровоо

бігу і дихання. Підшкірно вводиться О, 1 % розчин адреналіну в дозі О, 1 - 0,5 мл 
(при необхідності повторити введення через 20-40 хв. під контролем рівня ар
теріального тиску). При нестабільній гемодинаміці з безпосередньою загрозою 
для життя можливо внутрішньовенне введення адреналіну. При цьому 1 мл 
О, І% розчину адреналіну розчиняється в 1 ОО мл ізотонічного розчину хлориду 
натрію і вводиться з початковою швидкістю 1 мкг/хв. (1 мл в хв.). При необхід
ності швидкість введення може бути збільшеною до 2-10 мкг/хв. Внутрішньо
венне введення адреналіну проводиться під контролем тиску. 

Окрім цього доцільно "наводнювати" хворого, включивши до інфузійних 
,,коктейлів" полііонні розчини. 

З метою компенсації адренокортикальної недостатності, що виникла, 
проводиться введення глюкокортикостероїдів внутрішньовенно - гидрокорти
зону (4 мг/кг), преднізолону (1-2 мг/кг) кожні 6 годин. 

З метою нейтралізації і інгибіції в крові медіаторів алергічної реакції, ко
рисним може бути проведення плазмаферезу, ентеросорбції. 

Підтримка життєво важливих функцій організму чи реанімація при вкрай 
важких станах чи клінічній смерті. 

Конкретну послідовність дій при анафілактичному шоці наведено нижче: 

Перша долікарняна допомога 
І .Негайно припинити введення алергену, хворого покласти (голова по

винна бути нижче ніг), повернути голову на бік, висунути нижню щелепу, ви
далити зйомні зубні протези. 

2.Обколоти місце ін'єкції 0,3-0,5 мл О, 1 % розчину адреналіну з 4,5 мл 
0,9% розчину хлористого натрію. 

З.До місця ін'єкції прикласти лід або грілку з холодною водою на 10-15 
хвилин. 
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4.В кінцівку ввести 0,3-0,5 мл О, 1 % розчину адреналіну (дітям О, 15-0,3 мл). 
5.Негайно викликати лікаря. 

Перша лікарська допомога. 
Якщо виконані пункти 1-5 і немає позитивного ефекту, необхідно: 
Ввести 0,3-0,5 мл (дітям 0,15 - 0,3 мл) 0,1 % розчину адреналіну підшкірно 

з інтервалами 5-10 хвилин. Кратність та доза адреналіну, що вводиться, зале
жить від тяжкості реакції та показників артеріального тиску. При тяжкому ана
філактичному шоці розчин адреналіну необхідно ввести внутрішньовенно в 20 
мл фізіологічного розчину. Загальна доза адреналіну не повинна перевищувати 
2 мл (дітям 1 мл) О, 1 % розчину. Слід пам'ятати, що повторне введення малих 
доз адреналіну більш ефективне, ніж однократне введення великої дози. 

Якщо артеріальний тиск не стабілізується, необхідно негайно починати 
внутрівенне крапельне введення норадреналіну (або мезатону) 0,2 - 1,0 - 2,0 мл 
на 500,0 мл 5% розчину глюкози, а також "наводнювати" хворого полі іонними 
розчинами. 

Внутрішньом'язево або внутрішньовенно струминна ввести глюкокорти
костероїдні препарати: преднізолон 60-120 мг (дітям 40-1 ОО мг), дексаметазон 
8-16 мг (дітям 4-8 мг) або гідрокортизон сукцинат або rемісукцинат 125-250 мг 
(дітям 25-125 мг). 

Внутрішньом'язево ввести 2,0 мл (дітям 0,5-1,5 мл) розчину тавегілу О, І% 
або супрастіну 2,5% під контролем артеріального тиску. 

При бронхоспазмі внутрішньовенно вводиться 10,0 мл (дітям 2-8 мл) 
2,4% розчину еуфіліну на 0,9% розчині хлористого натрію або дексаметазон 
(20-40 мг). 

Серцеві глікозиди, дихальні аналептики ( строфантін, корглікон, кордіа
мін) вводять за показаннями. 

При необхідності слід відсмоктати слиз з дихальних шляхів, блювотні ма

си та проводити оксігенотерапію. 
Всі хворі з анафілактичним шоком повинні бути госпіталізовані. Транс

портування хворих проводиться після виведення із загрозливого стану або реа
німаційною бригадою, оскільки в ході евакуації можливе повторне падіння ар

теріального тиску та розвиток колапсу. 

Дози препаратів, та тактика лікаря визначаються клінічною картиною, 
однак, у всіх випадках необхідно, в першу чергу, введення адреналіну, глюко
кортикоїдів, антигістамінних препаратів. 

Введення антигістамінних препаратів фенотиазінового ряду (пипольфен, 
дипразін та ін.) та препаратів кальцію не рекомендується. 

Після виведення хворого з важкого стану його слід помістити до стаціо
нару, в якому є можливість надання реанімаційних заходів, оскільки стан хво
рого може знову погіршитися і спостерігати за ним до 1 О днів. 

ЛЕГЕНЕВІ КРОВОТЕЧІ, КРОВОХАРКАННЯ 
Легеневі кровохаркання та кровотечі - це часті причини гострої об

струкції в нижніх дихальних шляхах, що викликають невідкладні порушення 
дихання. 

Кількість відкашлюваної крові має важливе значення, оскільки ступінь 
кровотечі є основним визначальним фактором смертності. 

Легеневе кровохаркання - це забарвлення бронхіального секрету, що 

виділяється (харкотиння), кров'ю, яка має вигляд прожилок, невеликих дuмі-
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шок. Легенева кровотеча - виділення чистої крові порціями від 5-10--50 мл і 
більше, причому відкашлюється частіше піниста кров. Кількість крові, що ви
ливається в бронхи, залежить від калібру судини, що кровить, рівня АТ та коа
rуляційноrо потенціалу циркулюючої крові. Але тільки середні за об'ємом (50--
500 мл), великі та профузні легеневі кровотечі (більше 500 мл за короткий пері
од) можуть створити невідкладний стан, в основі якого лежать обструктивні 
порушення дихання та гостра rіповолемія. Масивне кровохаркання довільно 

визначають як відкашлювання більш ніж 100----600 мл крові за 24 години. 
Патофізіологічні фактори. Легені мають подвійне кровопостачання. Леге

невий артеріальний кровотік - високопіддатлива система з низьким тиском, 
яка закінчується легеневою капілярною сіткою і відповідає за газообмін. Крім 
того, до легень ідуть бронхіальні артерії - гілки аорти, які постачають поживні 

речовини до паренхіми легень та основних дихальних шляхів. Бронхіальні ар
терії, як і всі системні артерії, є системою з високим тиском. Більшість випадків 
кровохаркання є наслідком розриву гілок бронхіального артеріального дерева. 

Етіологія 
Поширені причини кровохаркання: 

Інфекційні: 
- хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба; 
- туберкульоз, інфекція нетуберкульозними мікобактеріями; 
- абсцес легені, некротизуюча пневмонія; 
- міцетома; 
- муковісцидоз. 

Серцево-судинні: 
- важка лівошлуночкова серцева недостатність; 

- мітральний стеноз; 

- легенева емболія або інфаркт легені; 
- септична емболія легень або ендокардит правих відділів серця; 

- аневризма аорти або бронховаскулярна нориця. 
Пухлинні: 
- рак легень, бронхіальна аденома. 

Метастази: 
- остеоrенна саркома, хоріокарцинома. 
Васкулітні: 
- rранульоматоз Вегенера, синдром Гудпасчера, системний червоний вовчак. 

Інші: 
- ідіопатичний легеневий rемосидероз; 

- аспіраційне стороннє тіло; 
- забій або травма легень; 
- стан після трансторакальної тонкоrолкової або трансбронхіальної легеневої 
біопсії; 
- «кокаїнова» легеня; 

- несправжнє кровохаркання. 

Бронхіт та бронхоектатична хвороба 
Зазвичай бронхіт є причиною легкого кровохаркання. Запалення дихаль

них шляхів призводить до гіперемії слизової оболонки, а розрив дрібних арте
рій слизової оболонки є причиною утворення харкотиння з прожилками крові. 
Така патологія, як бронхоектази, асоціюється з хронічним запаленням легень, 
локальною проліферацією артерій у бронхах та посиленим кровотоком. Запа-
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лення, що призводить до ерозії цих бронхіальних судин, може бути причиною 
важкої кровотечі. 

Рак легень 
Як правило, кровохаркання внаслідок раку легень є легким і проявляється 

виділенням харкотиння з прожилками крові. Рідко воно є масивним. Частою 
причиною легкого кровохаркання є ерозія дрібних крихких судин слизової обо
лонки дихальних шляхів, що уражені пухлиною. Причиною масивного крово
харкання в пацієнтів з раком легень зазвичай є злоякісна інвазія центральних 
легеневих судин великою центральною пухлиною. 

Туберкульоз 
Кровохаркання при туберкульозі може мати декілька механізмів: 

- ендобронхіальний туберкульоз може спричинити локальну кровотечу в ди
хальних шляхах; 

- поширений хронічний туберкульоз призводить до кровохаркання через ме
ханізми, про які вже було сказано вище; 
- кальцифіковані туберкульозні лімфовузли можуть стискати дольові або ос
новні бронхи та призводити до їх ерозії, наслідком чого є локальна кровотеча та 
відкашлювання з харкотинням піскоподібних кальцифікованих частинок, які 
називають бронхолітами; 
- великі каверни, що повністю не закрилися та колонізувалися грибами 
Aspergillus, що можуть бути причиною масивної бронхіальної артеріальної кро
вотечі (запалення стінок каверни, що містить асперrільоми); 

-. масивне фатальне кровохаркання у пацієнтів з хронічним кавернозним тубе
ркульозом може бути наслідком розриву аневризми легеневої артерії (аневриз
ми Расмуссена) у стінках туберкульозної каверни. 

Кістозні ура.ження у пацієнтів з хронічним легеневим саркоїдозом також 
часто колонізуються грибами Aspergillus, що може призвести до кровохаркання. 

Інші причини 

Кровохаркання може бути спричинено хронічно підвищеним тиском у ле
геневих венах. Класичним прикладом є мітральний стеноз. Кровохаркання та
кож може бути наслідком запалення в зонах некротизуючої пневмонії, напри
клад, при інвазивному аспергільозі та при імунологічна опосередкованих аль
веолярних геморагічних синдромах, таких як синдром Гудпасчера, гранульома
тоз Вегенера, системний червоний вовчак та легеневий гемосидероз. 

Класифікація 
В залежності від кількості виділеної крові та темпа крововтрати виділя

ють З ступеня легеневих кровотеч: 
І-й ступінь. 20 мл/год. 
2-й ступінь. 50 мл/год. 
3-й ступінь. 200 мл/год. 

За характером кровотечі: 
І. Одноразова кровотеча. 

2. Епізодичні кровотечі. 
З. Повторні кровотечі. 
За інтенсивністю: 

І. Масивні (профузні) - за один раз виділяється І 00-500 мл крові (або 600 та 
більше мл крові за 24 години). 
2. Помірні - виділення біля І ОО мл крові за добу. 
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Діагностика 

1. Найва.жливіши.111 кроком у діагностиці є диференціація між легким та 
лtасивним кровохарканням. Величину кровотечі можна з'ясувати шляхом рете
льного опитування хворого. Масивне кровохаркання - серйозний невідклад
ний стан, який потребує швидкої діагностики та лікування. Пацієнти, що втра
тили більш як 30-50 мл крові за попередні 24 години, належать до групи під
вищеного ризику смерті, їх необхідно госпіталізувати для обстеження. 

Кров у харкотинні в перший момент яскраво-червона. В наступні дні ви
діляється темна кров, що надає харкотинню коричневе забарвлення. Якщо від

кашлювання крові в значній кількості припинилось відразу, це означає, що дре
нажний бронх обтурувався згустком крові. Поява в харкотинні поряд зі старою, 
темною кров'ю домішок яскраво забарвленої крові свідчить про рецидив кровотечі. 

У важких випадках профузної легеневої кровотечі можлива раптова 
смерть, спричинена асфіксією внаслідок поширеної обтурації повітроносних 
шляхів та супутнього бронхоспазму. Менше значення має порушення серцевої 
діяльності в результаті критичної крововтрати. 

При рецидивуючих кровотечах можливий розвиток гострої анемії з поя

вою синкопальних пароксизмів. Клінічними ознаками вираженої гострої анемії 
є адинамія хворого через запаморочення, шум у вухах, порушення зору до ама
врозу, тахікардія та значне зниження АТ при спробі посадити пацієнта. Ознаки 
геморагічного шоку: різка блідість, периферійний ціаноз, симптом «білої пля
мю> (більше 2 с), пітливість, іноді блювання, запаморочення при спробі сісти, 
судоми, частий пульс при шоковому індексі 1,5 та більше - можливі прикро
вовтраті понад 1-1,5 л. 

Якщо лікар не присутній при самому епізоді rемораrії, то при зборі анам
незу враховує наступні диференційно-діаrностичні ознаки легеневої кровотечі: 
І) виділення крові з пароксизмом кашлю або струменем з рота; 2) кров світла, 
піниста або темна, іноді зі згустками, часто змішана з харкотинням; З) кров не 
виділяється, за винятком масивної кровотечі, коли кров одночасно виділяється з 

рота та носа; 4) можливий легеневий анамнез, біль в боці, відчуття розпирання 
в грудях, ядуха, хрипи при аускультації легеневих полів. 

Причини масивного кровохаркання 
Часті: 
- бронхоектатична хвороба (включаючи муковісцидоз); 
- туберкульоз, нетуберкульозні мікобактеріози; 
- абсцес легень, міцетома (асперrільома або грибкова куля); 
- забій або травма легень. 
Менш поширені: 
- інвазивний аспергільоз або мукор-мікоз; 
- легенева артеріовенозна мальформація; 
- бронховаскулярна нориця (наприклад, трахеобрахіоцефалічна артеріальна 
нориця у пацієнтів з хронічною трахеостомою); 

- патологія зсідання крові, стороннє тіло, ідіопатичний легеневий rемосиде
роз; 

- некротизуюча бактеріальна пневмонія, бронхіальна аденома; 

- емболія легеневої артерії з інфарктом легені; 
- септична емболія при ендокардиті тристулкового клапана; 

- легенево-ниркові синдроми (синдром Гудпасчера, СЧВ, rранульоматоз Ве-
генера); 
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- розрив легеневої артерії внаслідок її катетеризації (балонним катетером 
Сван-Ганца). 
2. Анамнез: 
- пацієнта слід розпитати про випадки важкої пневмонії в дитинстві, рециди
вуючі пневмонії, хронічний кашель та відкашлювання мокроти, що є важливи
ми ознаками бронхоектазів; 
- прожилки крові або велика кількість крові у гнійній мокроті наводять на ду
мку про пневмонію або абсцес легень; 
- кровохаркання в асоціації з задишкою або плевритичним болем у грудній 
клітці свідчить про ймовірність емболії легеневої артерії або інфаркту легень; 
- важливим є вік хворого - рак легень трапляється рідко у віці до 40 років; 
- пацієнта необхідно розпитати про анамнез туберкульозу або контакту з ту-
беркульозними хворими, професійні шкідливості, вживання певних ліків, особ
ливо антикоагулянтів (варфарин), вживання наркотиків (таких як кокаїн, 
«крек» ), інші захворювання, такі як ревматичні вади серця та легенева тромбо
емболія. 
З. Фізикальне обсте.ження: 
- для виявлення джерела кровотечі у верхніх дихальних шляхах необхідно ре
тельно обстежити ротоглотку та носоглотку при адекватному освітленні; 
- шийна, надключична та аксилярна аденопатія наштовхують на думку про 
внутрішньоторакальну злоякісну пухлину; 
- аускультація грудної клітки може виявити вологі хрипи внаслідок пневмонії 
або аспірованої крові, а також сухі хрипи внаслідок вогнищевих ендобронхіа
льних уражень, наприклад раку легень; 

- треба ретельно обстежити серцево-судинну систему для виявлення ритму 
галопу, серцевих шумів, розширення яремних вен та набряків, які наштовхують 
на думку про ураження клапанів серця або застійну серцеву недостатність; 
- стовщення кінцевих фаланг пальців за типом барабанних паличок може бути 
у пацієнтів з раком легень, бронхоектазами або абсцесом легень. 
4. Лабораторні та інструментальні обстеження. 

Необхідно зробити стандартні передньо-задні та бокову рентгенограми 
ОГП в усіх пацієнтів з кровохарканням. До важливих знахідок відносять: 
І) фіброзно-кавернозне захворювання (туберкульоз, некротизуюча бактеріальна 
або грибкова пневмонія); 
2) сегментарний або дольовий ателектаз (при обструкції бронха внаслідок раку 
легень, бронхіальної аденоми або стороннього тіла); 
З) грибкові кулі в кавернах (аспергільоз); 
4) збільшення лівого передсердя, ліній Керлі типу Б (мітральний стеноз); 
5) стовщені бронхіальні стінки (бронхоектази); 
6) лімфаденопатія та інфільтрати. 

До 30 % пацієнтів з кровохарканням мають нормальні рентгенограми 
грудної клітки. 

Треба рутинно виконати повний загальний аналіз крові, коагулограму та 
загальний аналіз сечі для виявлення змін, які б вказували на легенево-ниркові 
синдроми. Залежно від стану пацієнта та обсягу кровохаркання необхідно ви
конати інші додаткові дослідження. 

Лікування 
Легке кровохаркання. Легке кровохаркання не є безпосередньо загрозли

вим для життя. Мета подальшого обстеження - з'ясувати його походження, 
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визначити ефективне специфічне лікування та виключити серйозні основні за
хворювання. 

У пацієнтів з нормальною рентгенограмою грудної клітки та анамнезом 
бронхіту можливою є наступна тактика. 
І. Лікування бронхіту: пероральні антибіотики широкого спектру дії, слабкі 
протикашлеві препарати. 

2. Якщо кашель продуктивний - виконати цитологічне дослідження мокроти. 
3. Виконати діагностичну бронхоскопію у всіх курців віком понад 40 років, 
оскільки поширеність раку легень у цій групі вища. Рак легень виявляється у 3-
6 % пацієнтів з легким кровохарканням та нормальною рентгенограмою ОГП. 
4. Провести КТ грудної клітки та фібро бронхоскопію (ФБС), якщо: 1) кровоха
ркання триває більше ніж 1-2 тижні; 2) кровохаркання рецидивує; 3) об'єм 
втрати крові більше як 30 мл/день; 4) пацієнт курить та має вік більше ніж 40 
років; 5) є підозра на бронхоектази. 

Високороздільна КТ та оптичноволокниста бронхоскопія відіграють до

даткову роль у обстеженні пацієнтів з легким кровохарканням. Високочутлива 
КТ має найбільшу цінність для виявлення бронхоектазів або недіаrностованоrо 
раку легень. Деякі автори рекомендують виконувати її перед бронхоскопією в 
усіх пацієнтів з кровохарканням, оскільки ця методика має високу чутливість у 
виявленні бронхоектазів, патологічних утворень у паренхімі та кавернозних за
хворювань. 

У пацієнтів з патологічною рентгенограмою грудної клітки подальше об
стеження виконують залежно від клінічних та рентгенологічних даних: 
- при утвореннях в легенях, що можуть свідчити про рак, треба виконати ци
тологічне дослідження мокроти, трансторакальну аспіраційну біопсію тонкою 

голкою, бронхоскопію або біопсію на відкритій легені; 
- при верхівкових кавернозних ураженнях, що оточені інфільтратами (як при 

туберкульозі), необхідно обстежити мокроту на кислотостійкі бацили (мазки та 
культура); 

- лікар повинен бути уважним щодо ознаки півмісяця (повітря довкола міце
томи в легеневій каверні), яка наявна при асперrільомі. Ліпше видно такі ура
ження на латероrрамах у положенні лежачи або КТ ОГП. 

Кровохаркання середньої вира.женості. Пацієнтів з кровохарканням сере
дньої вираженості необхідно госпіталізувати для спостереження та подальшого 
обстеження. Їм призначають ліжковий режим у положенні напівсидячи, якщо 
вони не сплять, а якщо пацієнт лягає горизонтально, то мусить лежати на боці з 
рентгенологічна аномальною легенею донизу. Корисним може бути пригнічен
ня кашлю кодеїном, однак необхідно уникати надмірної седації. Треба забезпе

чити адекватну оксиrенацію. Імовірне джерело кровотечі, величину та трива
лість кровотечі визначають необхідні діагностичні тести. Наступним кроком є 

ФБС. 
Масивне кровохаркання. Масивне кровохаркання (до 5 % випадків) є не

відкладним станом, який потребує негайного обстеження та лікування. Основ

ною загрозою для життя є асфіксія, а не знекровлення. Ступінь кровотечі -
найважливіший прогностичний фактор. Пацієнти з хронічними захворювання
ми легень менш здатні толерувати потрапляння крові в інші частини легень, у 
них швидше розвивається гостра дихальна недостатність. 

Тактика при масивному кровохарканні: 
І. Госпіталізація в палату інтенсивної терапії. За показаннями виконати 

слідуючі дії: 
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І) стабілізувати дихальні шляхи; 
2) моніторинг оксигенації крові; 
З) при гострій дихальній недостатності - інтубація трахеї; 
4) відкоректувати коагулопатію або тромбоцитопенію; 
5) отримати консультацію кардіоторакального хірурга; 
6) виконати негайну бронхоскопію; 
7) продумати можливість ендобронхіальних методів зупинки кровотечі; 
8) продумати можливість емболізації бронхіальних артерій. 

2. Вирішити питання про тактику хірургічного втручання: 
І) при неконтрольованій кровотечі - невідкладне хірургічне втручання; 
2) при контрольованій кровотечі - підготуватися до селективної резекції, якщо 
у пацієнта немає протипоказань до операції. 

Початкове лікування масивного кровохаркання спрямоване на забезпе
•1ення прохідності дихальних шляхів, оксигенації та локалізації місця кровотечі. 
Більшість смертей є наслідком асфіксії та гіпоксемії внаслідок аспірації крові в 
інші ділянки легень. 

Можна обрати очікувальну тактику з оксигенотерапією та пригніченням 
кашлю кодеїном, якщо кровотеча сповільнилася або припинилася. Пацієнти по
винні перебувати в положенні напівсидячи або лежачи на боці з рентгенологіч-
110 аномальною легенею донизу. Всю відкашлювану кров та виділення з диха
льних шляхів необхідно збирати та визначати об'єм крові та швидкість кровов
трати. Треба виконати інтубацію, якщо з'являються будь-які ознаки гострої ди

хальної недостатності. Рекомендують ендотрахеальні трубки великого діаметру 
(більше ніж 7,5 мм) для забезпечення адекватного відсмоктування. Можуть бу
ти необхідними ригідна бронхоскопія та селективна інтубація і вентиляція ле
гені, яка не кровоточить, за допомогою одно- або двопросвітної трубки. 

Якщо важка кровотеча триває, то не слід відкладати бронхоскопію - ос-
1ювний метод локалізації джерела кровотечі та визначення подальшого ліку-

11ання. Ригідна бронхоскопія має такі переваги: ліпше відсмоктувати кров та 
·1густки, чудовий огляд основних дихальних шляхів, адекватна вентиляція ле
r·ень та контроль дихальних шляхів, однак її необхідно виконувати в операцій
ній. При менш вираженому кровохарканні можна виконати гнучку оптично
rюлокнисту бронхоскопію (ліпший огляд верхньодольових бронхів, з якими 
rюв'язані більшість випадків масивного кровохаркання та субсегментарних 
структур). 

Консервативна тактика при легеневому кровохарканні має за мету: 
І) Зменшити наповнення судин малого кола кровообігу: а) надати хворому на-
11івсидяче положення з опущеними ногами (за відсутності серйозних гемодина
мічних порушень), б) накласти венозні джгути на середню частину стегон на 
.Ю-50 хв., в) медикаментозний перерозподіл крові під контролем системного 
ЛТ: гангліоблокатори (пентамін, бензогексоній), венозні вазодилятатори: в/в 
нітрогліцерин (перлінганіт, ізокет), нітросорбід. 
2) Підвищити коагуляційний потенціал циркулюючої крові. 
1) Підтримати та відновити прохідність нижніх дихальних шляхів. 
4) Зняти стрес, викликаний кровотечею (малі дози діазепінів). 

Масивне кровохаркання часто рецидивує, до того ж часто раптово і без 
1ю11ереджувальних ознак може стати фатальним. Найефективнішим лікуванням 
у націєнтів з локалізованими ураженнями та адекватним функціональним резе
рrюм легень є хірургічна резекція. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНДУКОВАНЕ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ 
Однією з актуальних проблем сучасної медицини - є побічні ефекти лі

карських засобів (ЛЗ), частота яких по мірі розширення спектру медичних пре
паратів в останні десятиріччя суттєво зростає. Слід звернути увагу, що уявлен
ня про медикаментозно-індуковані ураження (МІУ) різних органів та систем, як 
правило не включає патологічні процеси, пов'язані з передозуванням ЛЗ або їх 

помилкового прийому. При цьому легені є однією з найбільш частих цілей ме
дикаментозного ураження, поступаючись за частотою лише шкірі та травній 

системі. За даними ряду досліджень частота МІУ легень (МІУЛ) складає в 
структурі захворюваності близько 5%, досягаючи серед госпіталізованих хво
рих 15-25%. Але точно оцінити поширеність МІУ Л значно забруднено, більш 
того є всі підстави стверджувати про гіподіаrностику медикаментозних ура
жень легень. Це пов'язане з деякими обставинами: призначенням пневмотокси

чних ЛЗ лікарями різних спеціальностей, які часто недооцінюють супутні або 
повторно виниклі респіраторні симптоми, недостатньою чутливістю рентгеног
рафії легень в порівняні з комп'ютерною томографією високого розрішення, 

неможливістю виконати інвазивні діагностичні процедури в зв'язку з важким 
станом онкологічних хворих, коли МІУ Л зустрічаються часто, і нарешті з недо
статнім рівнем реєстрацій ускладнень фармакотерапії. 

Фактори ризику та механізми розвитку МІУЛ 
До теперішнього часу перелік ЛЗ, здатних викликати МІУ Л, є надзвичай

но великим і включає більше 350 препаратів. Найбільш часто серед них реєст
руються аміодарон, нітрофурани, антибіотики, цитостатики, нестероїдні проти
запальні препарати (НПЗП), бета-блокатори, інгібітори ангіотензинперетворю
ючого фермента (!АПФ) та інші. 

Важливим і поки далеким від вирішення залишається питання, чому не у 

всіх пацієнтів, що приймали препарати з відомою легеневою токсичністю ви
никає МІУЛ. Для більшості ЛЗ, що викликають ураження легень не має значен
ня доза та тривалість їх прийому. Лише для деяких препаратів (аміодарон, бле
оміцин) відмічається дозозалежний ефект, коли низькі дози розглядаються як 
безпечні. Серед інших факторів ризику МІУЛ розглядаються передуючі реакції 

дихальної системи на прийом ЛЗ та деякі захворювання, з приводу яких приз
начається препарат. Нариклад, ревматоїдний артрит або неспецифічний вираз
ковий коліт збільшують ризик МІУ Л. Зокрема, у хворих на ревматоїдний арт
рит зростає число випадків «метотрексатової» легені та туберкульозу легень 
внаслідок використання анти-ТNF-препаратів. Розглядаються в якості факторів 

ризику деякий професійний вплив. Так, наприклад, контакт з азбестом збільшує 
частоту МІУ Л. Разом з цим, незважаючи на деякі перелічені та ряд інших фак

торів ризику, що стосується активації, метаболізму та фармакокінетики ЛЗ, ін
дивідуальний прогноз МІУ Л в більшості випадків залишається непередбачува
ним, що затрудняє профілактику та ранню діагностику МІУЛ. 

Висока сприйнятливість легень до медикаментозного впливу визначаєть
ся їх морфа фізіологічними особливостями та високим рівнем метаболізма, в 
процесі якого проходить активне утворення та виділення вільних радикалів. 
Серед механізмів МІУ медикаментозного пошкодження легень важливе зна
чення приділяється оксидативному стресу, безпосередньому токсичному впли
ву ЛЗ на альвеолярний бар'єр, відкладенню ліпідних утворень в клітинах - фо

сфоліпідозу, утворенню легеневих антитіл та імунних комплексів. 
МІУ Л частіше протікають ізольовано, але лікарські пневмопатії можуть 

бути і частиною системних патологічних процесів, індукованих ЛЗ. Серед 
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останніх в літературі виділяють декілька варіантів: І) вовчаковий синдром, що 
зустрічасrься, наприклад, при прийомі rідралазину, бета-блокаторів, НПЗП; 2) 
синдром rіперчутливості з втягненням серцево-судинної та травної систем, го
ловного мозку, лімфатичних вузлів, що зустрічається при використанні проти
судомних препаратів; З) альвеолярна-геморагічний синдром з нирковою недо
статністю, що виникає у пацієнтів, які приймають пенніциламін; 4) поліанrіїт з 
втягненням легеневих капілярів та утворенням нейтрофільних цитоплазматич

них антитіл (ANCA) при прийомі атитиреоїдних ЛЗ; 5) синдром Чарджа
Строса при використанні аспірину, макролідів. 

Діагностика МІУЛ 

Сучасна діагностика МІУ Л є надзвичайно важливою, тому що в багатьох 
випадках відміна препарату сприяє вирішенню причини патологічного процесу 
та одужанню. Основним діагностичним критерієм МІУ Л є часова залежність 
між прийомом ЛЗ та виникненням клінічних проявів. Хронологічний зв'язок 
можливий також на основі аналізу рентгенографії легень до початку прийому 
препаратів або покращення клініко-рентгенологічних симптомів МІУЛ після 
його відміни. Діагностичні труднощі нерідко обумовлені, з однієї сторони, піз
ньою клініко-рентгенологічною маніфестацією (тривалий період часу від поча
тку прийому ЛЗ або після його відміни), з іншого - відсутність покращення ста
ну після припинення прийому ЛЗ. Другою діагностичною складністю є відсут
ність достатньо специфічних ознак МІУЛ для більшості ЛЗ. Клінічні ознаки 
медикаментозних пневмопатій представлених широким спектром: від малосим
птомних «летючих» інфільтратів до загрожуючи життю станів - тяжкого респі
раторного дистрес-синдрому (РДС). 

МІУ Л може перебігати по типу гострих, підrострих та хронічних патоло

гічних процесів. Клінічна картина гострого МІУ Л характеризується лихоман
кою, кашлем, задишкою, можливим розвитком rіпоксемічної ДН. На 
комп'ютерній томограмі легень на ранніх стадіях захворювання виявляються 
лінійні тіні, потовщення міждолькової та внутрішньодолькової інтерстиції, 
симптом «матового скла» або міліарний паттерн тіней. Гострі форми МІУ Л не
обхідно диференціювати від інфекційного ураження легень, що мають близьку 
клінічну картину. В діагностиці rіперчутливоrо пневмоніта та еозинофільної 
пневмонії допоможе аналіз рідини бронхоальвеолярноrо лаважа (БАЛ), в якому 
відмічасrься збільшення лімфоцитів, еозинофілів та альвеоцитів 2-ro типу. Крім 
цього БАЛ дозволяє виключити інфекційний процес в легенях у пацієнтів, що 
приймають імуносупресивну терапію. 

Для більшості випадків МІУЛ характерний підrострий або хронічний пе
ребіг, що супроводжусrься субфебрилітетом, непродуктивним кашлем, помір

ною задишкою, не різко вираженою rіпоксемією, неоднорідною легеневою ін

фільтрацією. Серед ЛЗ, що викликають повільно прогресуючі варіанти пневмо
патій, найбільш часто відмічаються !АПФ, бета-блокатори, прокаїнамід, симва
статин, сульфасалазин, метотрексат та інші. Інфільтрати мають дифузний та 
локалізований характер з переважним залученням середніх відділів та дуже рі
дко апікальної зони легень. Комп'ютерні томограми, як правило, характеризу
ються симптомом «матового скла» або неоднорідними ділянками щільної аль-
11еолярної консолідації, потовщенням внутрішньодолькової інтерстиції. Плев
ральний випіт, медіастинальна лімфаденопатія не характерні та зустрічаються 
дуже рідко. Рестриктивні порушення дихання та вираженість rіпоксемії коре
нюють з об'ємом залучення легеневої паренхіми. БАЛ дозволяє виключити ін
фекційний процес та характеризусrься переважанням лімфоцитів (CD4+ або 
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CD8+), тоді як переважання нейтрофілів та/або еозинофілів зустрічається знач
но рідше. 

Звичайно відміна «причинного» препарату та призначення системних 
кортикостероїдів (СКС) супроводжується зворотнім розвитком патологічного 
процесу, в зв'язку з чим необхідність легеневої біопсії для верифікації МІУЛ 
виникає рідко. 

Клінічні варіанти МІУЛ 
Загальноприйнятої класифікації МІУЛ не існує. В залежності від рівня 

ураження респіраторної системи виділяють різні варіанти медикаментозної 
пневмопатії. МІУ Л може протікати із залученням в патологічний процес брон
хів (астмоподібний синдром та кашель), дрібних дихальних шляхів (бронхіол), 
інтерстиції (інтерстиціальні пневмонії), плеври (плеврит, пневмоторакс), судин 
(васкуліт). 

Ура.ження дихальних шляхів 

Медикаментозний кашель та бронхоспазм може виникати на фоні прийо
му {З-блокаторів, що найбільш часто спостерігається у пацієнтів з бронхообст
руктивними захворюваннями. Розвиток бронхіальної обструкції, в тому числі й 

дуже важкої, можливий при прийомі аспірину або НПВП у осіб з непереноси
містю ацетилсаліцилової кислоти. В структурі ятрогенного кашлю на долю ін
галяційних препаратів, !АПФ та {З-блокаторів припадає 75%. 

Серед хворих, що приймають !АПФ непродуктивний кашель виникає в 5-
20% випадків. Вважають,що в патогенезі кашльового синдрому на фоні прийо
му !АПФ ведучу роль відіграють такі прозапальні медіатори, що накопичують

ся в легеневій тканині, такі як - брадикінін, субстанція Р, простагландини, які 
різко підвищують кашльовий рефлекс. У хворих на БА брадикінін може викли
кати не тільки кашель, але й епізоди бронхіальної обструкції, чим пояснюється 
можливе зниження контролю над перебігом захворювання. Крім того !АПФ 
здатні збільшувати продукцію NO в дихальних шляхах, що також може стиму
лювати кашльовий рефлекс та бронхоспазм. У частини пацієнтів кашель вини
кає уже через декілька годин після прийому першої дози !АПФ, в інших - через 
тижні, місяці. Так як не існує клінічних та лабораторних предикторів кашлю в 
зв'язку з прийомом даних ЛЗ, діагноз медикаментозного кашлю повинен розг

лядатись в якості вірогідного у кожного пацієнта, що має скарги на кашель в 
період прийому !АПФ. 

Важким варіантом медикаментозного ураження дрібних дихальних шля
хів є розвиток облітеруючого бронхіоліту (ОБ). Медикаментозно-індукований 
ОБ описаний після прийому нітрофуранів, сульфаніламідів, пеніцилінів, нарко
тичних препаратів, цитостатиків, солей золота, аспірації мінеральних масел. 
Близько 25% всіх випадків медикаментозного ОБ припадає на аміодарон. ОБ 
властива незворотна перебудова дихальних шляхів з формуванням важкої бро
нхіальної обструкції, емфіземи, пневмосклерозу. Необхідно відмітить, що на

віть своєчасна відміна причинно-значимих ЛЗ при облітеруючому бронхіоліті, 
як правило, не супроводжується відновленням морфофункціональних порушень 

органів дихання. В більшості випадків при медикаментозному ОБ має місце по
гана відповідь на терапію СКС, цитостатиками та, відповідно, невтішний про
гноз. 

Інтерстиціальні захворювання легень 
Інтерстиціальний легеневий процес є найбільш частим проявом МІУЛ та 

потребує такого ж діагностичного підходу, як і при інтерстиціальних легеневих 

захворюваннях іншого rенезу. МІУЛ зустрічаються приблизно в 3% випадків 
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від всіх інтерстиціальних легеневих патологій. Під впливом ЛЗ формуються 
різні варіанти ураження легеневого інтерстиція: звичайна інтерстиціальна пне
вмонія, неспецифічна інтерстиціальна пневмонія, десквамативна інтерстиціаль

на пневмонія, лімфоцитарна інтерстиціальна пневмонія, організуюча пневмо
нія, еозинофільна пневмонія. Як правило, інтерстиціальний процес при МІУ Л 
відповідає декільком патоrістолоrічним паттернам, включаючи інтерстиціальні 
пневмонії, ураження альвеол, легеневий васкуліт, що супроводжується легене
вими інфільтратами, які важко диференціювати. 

Деякі ЛЗ (нітрофурани, НПЗП) викликають, як правило, стереотипні ле
геневі реакції у вигляді неспецифічної інтерстиціальної або еозинофільної пне

вмонії. Крім уже відмічених ЛЗ, еозинофільна пневмонія може розвиватись на 
фоні багатьох інших медпрепаратів: антибіотиків, сульфаніламідів, туберкулос
татиків, ІАПФ, амітриптиліну, інтерлейкіну-2, триптофану. В цих випадках 
крім комп'ютерної томографії легень виявляються щільні двосторонні лінійні 
та альвеолярні затемнення, які можуть поєднуватись з двостороннім плевраль

ним випотом, може мати місце лімфаденопатія. Діагноз «еозинофільна пнев
монія» підтверджується еозинофілією у крові, рідині БАЛ та легеневій тканині. 
Легенева біопсія при еозинофільній пневмонії виконується рідко, оскільки ана
ліз рідини БАЛ є при цій формі МІУЛ основним методом діагностики. Еози
нофільна пневмонія, як правило, швидко розрішається на фоні відміни «при
•шнноrо» препарату та призначення СКС, але при повторному призначенні 
«причинного» препарату можливий рецидив. 

Більшість медичних препаратів викликає розвиток різних патоrістолоrіч
них паттернів. Так, наприклад, при описанні гістологічного препарату «аміода
ронної» легені наявні скопичення пінистих макрофагів в альвеолах, ознаки не
специфічної інтерстиціальної пневмонії, інтерстиціальний легеневий фіброз, 
дифузне альвеолярне пошкодження, як ізольовані патоморфолоrічні варіанти, 
так і їх поєднання. Іншими прикладами різних поєднань морфологічних ознак 
МІУЛ можуть бути організуюча та еозинофільна пневмонія, дифузне альвео
лярне пошкодження, набряк легень та/або альвеолярні rемораrії. Відмічені осо
бливості МІУЛ в значному ступені утруднюють визначення домінуючого типу 
ураження, коли доступний лише маленький шматочок легеневої паренхіми, 

отриманий при трансбронхіальній біопсії. В зв'язку з цим при необхідності пе
ревага надається відеоторакоскопічній біопсії. 

Характеризуючи інтерстиціальні форми МІУЛ, необхідно відмітити й 
групу медикаментозних пневмопатій, обумовлених хіміотерапевтичними пре
паратами (блеоміцин, циклофосфамід, метотрексат, 6-мекаптопурин, азатиоп
рин та інші). Ці ЛЗ здатні викликати важкі ураження легень, що розвиваються 
під час їх прийому та після припинення хіміотерапії. Слід відмітить, що ризик 
МІУЛ зростає на фоні високих доз цитостатиків та полі хіміотерапії. Додаткові 
фактори ризику МІУЛ у даної категорії хворих є супутні променева та оксиге
нотерапія, а також повторні курси хіміотерапії. 

Для ураження легень, що викликані хіміотерапевтичними ЛЗ, характерні 
такі патологічні зміни, як дифузне альвеолярне пошкодження, набряк легень, 
ранній фіброз, облітеруючий бронхіоліт. Основною клінічною ознакою є зади
шка, що швидко досягає ступені важкої дихальної недостатності. При рентrе-
1юлоrічному обстеженні та комп'ютерній томографії визначаються дифузні ле
п:11еві інфільтрати, відмічається синдром «матового скла». В цілому ураження 
нсrень при хіміотерапії має погану відповідь на терапію СКС та невтішний про
пюз. 
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Набряк легень 
Медикаментозно-індукований (некардіальний) набряк легень розвиваєть

ся при використанні таких препаратів, як наркотичні анальгетики, аспірин та 
інші НПЗП, високі дози В2-агоністів при внутрішньовенному введенні, гідрох
лортіазид, колхіцин, циклофосфамід, метотрексат, нітрофурани, трициклічні 
антидепресанти, героїн ( «героїнова» легеня), ніфедіпін, простациклін, рентген
контрасні речовини, гемотрансфузії. На відміну від інших МІУЛ набряк легень 
розвивається дуже швидко (протягом декількох хвилин) після прийому більшо
сті із перелічених препаратів та дещо повільніше - при використанні гідрохлор
тіазину та аспірину. При цьому клінічні прояви схожі з іншими проявами гост
рих медикаментозних ураженнях легень: виникає задишка, яка швидко переро

стає в Г ДН, розвивається клініка Р ДС. При рентгенологічному обстеженні спо
стерігаються дифузні легеневі інфільтрати. Ведення таких пацієнтів потребує, 
безумовно, припинення прийому препаратів, які викликали набряк легень, при 
виникненні ГДН необхідна респіраторна підтримка. Діуретики при медикамен
тозно-індукованому набряку легень можуть усугубити стан хворого, роль СКС 

при лікуванні таких пацієнтів до нашого часу не з'ясована. 
Легеневі (альвеолярні) геморагії 

Медикаментозно-індуковані альвеолярні геморагії (МІАГ) описані при 
використанні таких препаратів, як антикоагулянти, фібринолітики, аспірин, ал
лопуринол, азотіоприн, клопідогрель, нітрофурани, ретиноєва к-та та інші. 
МІАГ проявляються ізольовано або з ураженням інших органів, частіше нирок 
з ознаками мікрополіанrіїту. Лікування гідралазином, пеніцилламіном, тіоура
цилом може супроводжуватись розвитком легенево-ренальноrо синдрому, що 

нагадує синдром Гудпачера або rранулематоз Вегенера. Діагноз підтверджуєть
ся з допомогою аналізу рідини БАЛ, в якій знаходять велику кількість еритро

цитів. При під гострому перебігу захворювання наявні макрофаги з гемосиде
рином. Дослідження антинейтрофільних та антицитоплазматичних антитіл до
зволяє диференціювати МІАГ від дифузних альвеолярних геморагій, асоційо
ваних з системними захворюваннями. При розвитку МІАГ необхідно відмінити 
препарат. У випадках важких геморагічних проявів або мультиорганної недо
статності призначаються СКС або імуносупресивні препарати. 

«Аміодаронова» легеня 

Аміодарон- антиаритмічний препарат з доведеною легеневою токсичніс
тю. Остання обумовлена порушенням нормального метаболізму ендогенних 
фосфоліпідів, які на фоні тривалого прийому аміодарону накопичуються в ле
геневій тканині. Особливості фармакокінетики аміодарону обумовлюють хара
ктерний для нього профіль легеневої токсичності, що в багатьом пов'язане з 
дуже тривалим періодом напіввиведення - протягом 6-12 міс. Тому для «аміо
даронової» легені в більшості випадків типовий повільний початок, 
в'ялопротікаюче покращення після відміни препарату, можливий розвиток або 
рецидив симптомів МІУЛ після припинення прийому. 

Хоча гостре пошкодження легень при прийомі аміодарону в цілому не 
характерне, тим не менше, воно може розвиватися через декілька днів після 
внутрішньовенного введення високих доз препарату. Випадки гострої «аміода
ронової» легені описані після оперативних втручань на серці та легенях. Нар
коз, оксигенотерапія та механічна вентиляція є додатковими факторами ризику 

гострої «аміодаронової» легені. Цей стан маніфестує задишкою,важкою гіпок
симією, клінікою гострого Р ДС, дифузними альвеолярними та інтерстиціаль
ними затемненнями. Смертність при гострій «аміодароновій» легені досягає 40-
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50%, незважаючи на відміну препараl)' та кортикостероїдну терапію. 
Хронічна форма «аміодаронової» легені розвивається приблизно у О, І% 

пацієнтів, що отримували низькі дози, і близько 50% хворих, що використову
вали високі дози препараl)'. Ураження легень, викликане аміодароном, виникає 
в часовому інтервалі від декількох тижнів до декількох років терапії даним ЛЗ 
(в середньому через 18-24 міс). 

Звичайно «аміодаронова» легеня маніфесl)'є задишкою, сухим кашлем, 
втратою маси тіла, нездужанням, помірною лихоманкою та іноді - плевральним 
больовим симптомом. При аускультації часто вислуховується крепітація та во
логі хрипи в легенях. Серед лабораторних показників має місце лейкоцитоз, пі
двищення рівня ЛДГ, що може навіть передувати клінічним симптомам. В яко
сті диференційно-діагностичного критерію «аміодаронової» легені та кардіо
генного набряку легень, що часто зустрічається в даної категорії хворих, може 
використовуватись рівень мозкового натрійуретричного пептиду. 

Діагностика характеризується білатеральними, часто асиметричними або 
альвеолярними інфільтратами, які можуть залучити всі легеневі поля, включа
ючи апікальні зони. КТ до зволяє візуалізувати виражену щільність зменшення 
об'єму частіше верхньої долі правої легені, а також контрлатеральне зниження 
прозорості. Іноді можуть зустрічатись одиничні та множинні субплевральні ді
лянки ураження легеневої тканини та відповідні їм потовщення плеври. Рідше 
зустрічаються двосторонні апікальні утворення по типу формування неоднорі

дних вузлів. Вірогідність діагнозу значно зросте при наявності документованої 
нормальної рентгенографії легень до призначення препараl)' та розвитку леге
невого фіброзу на фоні терапії аміодароном або після її припинення. Безумов
но, що при цьому повинні виключитись й інші потенціальні причини легеневих 

змін. 
Цитологічний склад рідини БАЛ при «аміодароновій» легені широко змі

нюється від нормальних показників до високого вмісl)' нейтрофілів та/або лім
фоцитів. Однак виявлення в цитоrрамі БАЛ пінистих макрофагів з високим 
Сl)'пенем вірогідності вказує на діагноз «аміодаронової» легені. 

Більшість авторів вважають необхідним призначати СКС, які позитивно 
впливають на перебіг «аміодаронової»легені, оскільки тільки відміна препарату 
в більшості випадків не супроводжувалось позитивною динамікою легеневих 
змін. Тривало зберігаючі легеневі порушення обумовлені, як правило, трансфо
рмуються в незворотній пневмофіброз. Враховуючи фармакокінетичні особли
вості аміодарону, тривалість терапії СКС повинна становити декілька місяців з 
наСl)'пним посl)'повим зниженням їх дози. Рецидив «аміодаронової»легені при 
швидкій відміні СКС може мати більш важкий перебіг та погану відповідь на 
повторну терапію СКС. В цілому летальність при «аміодароновій» легені скла
дає менше 10% в амбулаторних пацієнтів та буває значно вища(20-23%) у гос
піталізованих хворих з пізнім діагнозом. 

В цілях профілактики та ранньої діагностики МІУЛ у хворих, що отриму
вали аміодарон, рентгенографія ОГК повинна виконуватись до призначення 

препараl)' та регулярно проводитись кожні 4-12 міс. В залежності від дози пре
параl)'. Крім того необхідно проводити моніторинг функції зовнішнього дихан
ня, включаючи оцінку дифузної здібності легень з наростаючою вираженістю 
"Ja короткий період є найпершою функціональною ознакою «аміодаронової» 
легені. 

« Метатрексатова легеня11 
Частота пневмопатій на фоні прийому метотрексата складає по даним рі-
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зних авторів від 0,3 до 11,6%. «Метотрексатова» легеня може розвинутись при 
будь-якій тривалості прийому препарату, але ризик виникнення МІУЛ вищий 

протягом першого року терапії. Разом з цим є дані про формування «метотрек

сатової» легені лише через 5 років від початку терапії. При цьому важкість пе
ребігу захворювання не залежить від тривалості прийому та дози метотрексату. 
Частіше всього пневмопатія обумовлена метотрексатом, характеризується під
гострим перебігом (тиждень від початку прийому), рідше гострим (дні) та хро
нічним (місяці). До факторів ризику «метотрексатової» легені відносять діабет, 

гіпоальбумінемію, ураження легень при ревматоїдному артриті, похилий вік. 
Легеневі зміни при метотрексатовій пневмопатії мають дифузний харак

тер або переважають в нижніх відділах. Можливі різні патогістологічні варіан

ти «метотрексатової» легені: гіперчутливий пневмоніт, гостра інтерстиціальна 
пневмонія, організовуюча, еозинофільна пневмонії та інші. Крім того, у 20% 
хворих реєструють еозинофільний васкуліт з ураженням легень гранулєматоз

ного характеру. 

Клінічні ознаки «метотрексатової» легені мало специфічні та проявля
ються у більшості пацієнтів сухим кашлем, задишкою, лихоманкою. Симптома

тика на початковому етапі захворювання може випереджати його рентгенологі
чні прояви,які протягом перших тижнів можуть бути відсутні. Потім ураження 
легень швидко прогресує з виникненням щільних дифузних альвеолярних за
темнень та зниженням легеневого об'єму. Діагностичні ознаки «метотрексато
вої» легені включають наступні критерії: прогресуюча задишка, лихоманка ви
ше 38°С, тахіпноє більше 28/хв., наявність ознак інтерстиціальних змін при 
променевій діагностиці, лейкоцитоз більше 15хІ09/л, від'ємний результат бак
теріологічних обстежень крові, мокротиння та рідини БАЛ на мікрофлору, рес
триктивні порушення функцій зовнішнього дихання зі зниженою дифузною 
здатністю легень, РаO2 більше50мм рт.ст., верифікація інтерстиціального про
цесу за допомогою біопсії. Діагноз «метотрексатової» легені вважається визна
ченим при наявності не менше 6 із перерахованих вище критеріїв, вірогідним 
або можливим - при наявності 5 або 4 критеріїв відповідно. 

При підозрі на «метотрексатову» легеню, важливе значення для диферен
ційного діагнозу з опортуністичними інфекціями набуває БАЛ, оскільки пнев
монії, що викликаються Pneumocystis jiroveci, cytomegalovirus, Cryptococcus, 
l1erpes zoster, Nacardia, мають подібну клінічну та рентгенологічну картину та, 
крім цього, ці збудники асоціюються з прийомом метотрексату, особливо при 
кумулятивній дозі більше 700мг. 

Лікування «метотрексатової» легені передбачає відміну метотрексату та 
призначення СКС, показанням для яких є зниження дифузної здатності легень 
на 20% від початкового рівня, десатурація при фізичній нагрузці, наявність 
симптому «матового скла», за даними КТ, або виражених інфільтративних змін, 
що виявляються рентгенологічна. Тривалість кортикостероїдної терапії при 
цьому варіанті МІУ Л складає 1-3 міс. Відміна метотрексату та високі дози кор
тикостероїдів сприяють, як правило, благоприємному прогнозу «метотрексато
вої» легені. Картина легень при рентгенологічному обстеженні та комп'ютерної 
томографії, а також параметри легеневої функції покращуються через декілька 
тижнів та відновлюються при відсутності рецидиву через декілька місяців. Ра
зом з тим летальність при гострому стані - «метотрексатовій» легені досягає 
15%. Повторне призначення метотрексату протипоказане, оскільки асоційоване 
з більш тяжким ураженням легень та летальним кінцем. 

Таким чином, діагноз МІУЛ повинен базуватись на детальному виклю-
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ченні інших можливих причин патологічних змін зі сторони респіраторної сис
теми. Основним діагностичним критерієм медикаментозної пневмопатії є 
зв'язок виникнення клініко-функціональних та рентгенологічних проявів за
хворювань з прийомом тих чи інших ЛЗ. Інформованість лікарів про побічні дії 
ЛЗ та моніторинг пацієнтів, що отримують фармакотерапію ЛЗ, з потенціаль
ною легеневою токсичністю повинні розглядатись як основні заходи для попе
редження виникнення та прогресування МІУ Л. У більшості пацієнтів з медика
ментозним ураженням легень своєчасна діагностика та відміна «причинного» 
препарату, а також терапія СКС, супроводжується значним покращенням кліні
чної та рентгенологічної симптоматики захворювання. 

КОНТРОЛЬ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

В МЕДИЦИНІ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 
У медицині невідкладних станів невідкладну медичну допомогу на дого

спітальному етапі надають медичні працівники виїзних бригад швидкої медич
ної допомоги (ШМД) та служби невідкладної медичної допомоги при амбуато
рно-поліклінічних закладах. Нерідко надавати допомогу доводиться на вулиці 
чи в інших громадських місцях, за складних погодних умов, у будь-який час 
доби. Це додає ознак екстремальності й зумовлює високі вимоги до власного 
здоров'я медичних працівників та їх характеру. У таких умовах, що далекі від 
ідеальних, хворим чи постраждалим, після швидкого огляду та збору анамнезу 
слід правильно встановити діагноз, надати невідкладну медичну допомогу, за
безпечивши збереження вітальних функцій та успішне транспортування до лі
кувального закладу. Насамперед це стосується заходів щодо забезпечення про
хідності дихальних шляхів (ДШ). 

Надання невідкладної медичної допомоги є справою не тільки виключно 
фахівців медицини невідкладних станів. Лікар будь-якої медичної спеціальнос
ті повинен уміти надати невідкладну медичну допомогу в будь-якому місці, у 
будь-який час, у тому числі при катастрофах. Важливу роль відіграє чинник ча
су, оскільки нерідко саме його недостатньо для надання повноцінної допомоги. 
Контроль прохідності ДШ на догоспітальному етапі залишається актуальною і 
відкритою проблемою в багатьох аспектах. 

Здійснення захисту ДШ та оксиrеноерапії є одним з найбільш важливі
ших та першочергових заходів у пацієнтів, які знаходяться в критичному стані. 
Під критичним станом слід розуміти такий стан хворого, при якому спостері
гаються розлади фізіологічних функцій та порушення діяльності окремих сис
тем, що не можуть коригуватися шляхом саморегуляції та потребують частко
вої або повної корекції чи заміщення. 

Прийом Сафара 
Відновлення прохідності верхні ДШ виконують у разі їх обструкції. При

•шнами її виникнення можуть бути: западання язика та надгортанника або сто
ронні речовини (рідкі чи тверді). У першому випадку використовують потрій
ний прийом Сафара (перерозгинання голови в атлантопотиличному суглобі, ви-
11едення вперед щелепи та розтулення рота). 

Показання до здійснення прийому: розлад прохідності ДШ; загрозливе 
щшгнічення центральної нервової системи (дія отрути, медикаментозних засо
fіів тощо). 

Протипоказання: підозра на ушкодження шийного відділу хребта; патоло-
1·ім шийного відділу хребта (ревматоїдний артрит, анкілозуючий спонділоарт
р1п); синдром Дауна (неповна осифікація й підвивих шийних хребців СІ-С2). 
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Оксигенотерапія 
Одним із найпростіших і в той самий час ефективних методів лікування 

хворих із гострою недостатністю дихання є оксигенотерапія. 
Показання: всі випадки гострої дихальної недостатності, що супрово

джуються артеріальною гіпоксемією. Перед застосуванням кисню здійснюють 
ревізію ротоглотки. У разі обструкції голову хворого повертають на бік, засто

совують механічні або електричні аспіратори. У випадку наявності сторонніх 
твердих предметів застосовують зовнішні прийоми (піддіафрагмальний по
штовх - прийом Гемліха), ревізію верхніх ДШ за допомогою прямої ларингос
копії; у разі їх неефективності - екстрену фібробронхоскопію. Слід пам'ятати 
про такий простий і ефективний підхід, як ревізія ротоглоглотки пальцем лікаря 
та видалення ним твердого стороннього предмета (з дотриманням правил осо
бистої безпеки: використання медичних рукавичок, бинта, що намотаний на па
лець). 

Найпоширенішими методами введення кисню є: інгаляція за допомогою 
носових катетерів, лицевих масок, кисневих тентів, самостійне дихання з пос
тійним позитивним тиском у ДШ, інгаляція кисню через дихальний апарат, гі

пербарична оксигенація (у стаціонарних умовах). У разі неефективності вказа
них підходів застосовують назофарингеальний або орофарингеальний повітро

води, ларингеальну маску (ЛМ) із подачею кисню через них. У пацієнтів у кри
тичних станах найоптимальнішим методом забезпечення прохідності ДШ та 
здійснення оксигенотерапії є інтубація трахеї (ІТ). 

Основними умовами для проведення оксигенотерапії є безперервність 
зволоження, а у разі усунення ціанозу ( один з проявів гіпоксії) - використання 
кисню в концентрації не вищій за 40%. 

Техніка інгаляції через носові катетери проста, але існує небезпека обту
рації просвіту слизом. Для зволоження кисню можна використовувати апарат 

Боброва (у разі його відсутності використовують зволожену тканину з бинта). 
Ротоносові маски можуть забезпечити концентрацію кисню до 100%. Об

меженням для широкого використання цього методу є збільшення мертвого 
простору, накопичення вуглекислоти та неспокійний стан хворих. 

Установлено, що на місці пригоди, під час транспортування та в лікува
льних закладах, що не мають штатного анестезіологічно-реанімаційного під
розділу, потерпілі частіше гинули від порушень функцій дихання та кровообігу. 

Застосування повітроводів 
Забезпечення захисту ДШ має свої особливості серед різних контингентів 

пацієнтів. Слід урахувати незручність умов і недостатній рівень табельного 
оснащення бригад ШМД для здійснення ІТ поза стаціонаром, особливо у випа

дках тяжких уражень ДШ. На догоспітальному етапі тяжка або неможлива ІТ 
зустрічається в 11,7 випадків. Тривалість ІТ коливається від 0,2 до 7 хвилин. 
Тому цілком логічно є використання технічно простіших засобів для контролю 
за прохідністю ДШ. 

У пацієнтів з розладами свідомості, у яких порушення прохідності ДШ 
зумовлені западанням кореня язика чи макроглосією, виправити ситуацію мож
на завдяки повітроводам, серед яких розрізняють: назофарингіальні (вставля
ють у носоглотку) і орофарингіальні (вставляють у ротоглотку). Серед останніх 
найбільш поширеними в клінічній практиці є повітроводи Гведела (Guede]) та 
Сафара (Safar). Повітровід Сафара інколи називають «два Гведели», оскільки 
S-подібна трубка нагадує два прикладені один до одного пласкі повітроводи 
Гведела. Їх застосування не вирішує проблеми захисту ДШ від аспірації, але не 
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рідко дозволяє на короткий період контролювати прохідність ДШ (виграти час 
у відсутності можливості застосування більш надійних методів). Певні переваги 
перед орофарингіальними для застосування мають назофарингіальні повітрово
ди Магілла (Magilla), оскільки меншою мірою провокують блювоту та дозво
ляють одночасно здійснювати санацію ротоглотки, готуючи пацієнта до інтуба
ції трахеї або до встановлення ЛМ. Слід пам'ятати про високий ризик носової 
кровотечі при використанні назофарингіального повітроводу, що може привес
ти до аспірації кров'ю та значно підсилити наявну дихальну недостатність. З 

метою попередження таких ускладнень слід дотримуватись правильної техніки 
його встановлення, що передбачає, насамперед, зволоження повітроводу фура
циліном, стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду або нейтральним 
гелем; здійснення маніпуляції обережними повільними обертально
поступальними рухами; урахування анатомічних особливостей конкретного па
цієнта( співставлення розмірів повітроводу та носових ходів). 

Використання комбітрубки 
У разі неефективності вищевказаних підходів та неможливості контролю 

ДШ за допомогою ІТ чи ЛМ наступним кроком надання медичної допомоги має 

бути застосування комбітрубки (combitube). При введенні її в ротоглотку дис
тальний кінець потрапляє в стравохід. Наявність двох роздувних манжеток та 

бокових отворів між ними забезпечує достатню прохідність ДШ та запобігає 
ризику аспірації шлункового вмісту (у випадку, коли манжетки роздуті). Серед 
переваг комбітрубки - її швидке введення та мінімальні строки опанування ме
тодикою здійснення; можливість використання на догоспітальному етапі одним 
медичним працівником. Серед недоліків - короткочасність застосування, нее
фективність у разі наявного аспіраційного синдрому. 

Ларингеальна трубка, що являє собою однопросвітну вкорочену комбіт

рубку, також має переваги швидкого та атравматичного встановлення, проте 

поступається за ефективністю ІТ. 
Під час транспортування пацієнта враховують тяжкість клінічного стану, 

переважне ураження тих чи інших систем організму, адекватність прохідності 
ДШ та стан кровообігу, здійснюють зупинку зовнішньої кровотечі, проводять 
інфузійну терапію, знеболення та запобігають аспірації шлунковим вмістом. 
Повноцінне та якісне проведення реанімаційних заходів на догоспітальному 
етапі дозволяє скоротити тривалість штучної вентиляції легень (ШВЛ) у кліні
ці, перебування хворого у відділенні інтенсивної терапії та знизити летальність. 

Застосування ларингіального масоч11ого повітроводу 
Ларингіальний масочний повітровод використовують у клінічній практи

ці з метою уникнення небезпек ендотрахеальної ІТ та створення зручності в на

дійному підтриманні прохідності ДШ. Він забезпечує вільне потрапляння су
міші з дихального контура до повітроносних шляхів пацієнта за рахунок ство
rення герметичного контуру. 

Розмір та форма ЛМ мають ряд певних переваг перед ендотрахеальною 

трубкою: проникнення масочного повітроводу в стравохід чи трахею неможли
ве, ризик ушкодження голосових зв'язок відсутній, ларингоспазм та кашель ви-
11икають рідше. 

У разі необхідності використовують ЛМ спеціальних модифікацій, що до
·1воляє здійснювати огляд голосової щілини з наступною, більш безпечною ІТ. 
Ідеальну позицію ЛМ (коли надгортанник та вхід у стравохід розміщені зовні й 
1·ортань повністю видно у просвіті ЛМ) досягають у переважній більшості ви-
111щків. 
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Існує кілька різнотипів ЛМ: 
-ЛМ класична (LMA-Larengial Mask Airway Classic); 
-ЛМ із повітроводом,що згинається (LMA Flexible); 
-ЛМ із пристроєм для ІТ (LMA Fastrach); 
-ЛМ одноразова (LMA Unique); 
-ЛМ із дренажною трубкою (LMA ProSeal); 
-ЛМ без манжетки (I-GEL); 

Обов'язковими вимогами до даних засобів перш за все залишається без
пека і простота використання, висока ефективність і мала інвазивність. 

LMA Clasic, LMA Flexible, LMA Fastrach та LMA ProSeal можуть вико
ристовуватись до 40 разів. LMA Unique є одноразовою. Класична ЛМ викорис
товується як альтернатива ендотрахеальній трубці та лицевій масці. 

LMA Fastrach спеціально сконструйована для застосування у випадках 
складної ІТ і дозволяє виконати ендоскопічну ІТ без припинення оксигенації 
пацієнта. Окрім цього LMA Fastrach має такі особливості: 
-не потребує ларингоскопії; 

-на момент встановлення голова та шия можуть знаходитись в нейтральному 

положенні; 
-не потребує використання міорелаксантів; 
-легке встановлення, простіше від класичної ЛМ; 
-необхідна відстань між зубами для встановлення не менша 20мм; 

-можна поставити наосліп однією рукою з будь-якої позиції; 

-не потребує введення пальців у ротову порожнину пацієнта; 
-жорстка ригідна трубка попереджує обструкцію при прикушуванні; 
-використовується як первинний засіб для вентиляції; 

-полегшує наступну вентиляцію легень. 
Одним із останніх винаходів - перша одноразова ЛМ із вбудованим дре

нажним каналом (LMA Supreme). Максимально точний дизайн ідеального згину 
забезпечує легкість установлення, а декілька простих і швидких тестів дозво

ляють перевірити правильність установлення маски. Це найкращий пристрій 
для забезпечення прохідності ДШ в усіх необхідних ситуаціях як на до госпіта
льному ,так і на стаціонарному етапах. Універсальність конструкції та простота 
техніки використання дозволяють її застосовувати середньому медичному пер
соналу та парамедикам для забезпечення прохідності ДШ в екстрених ситуаці-
ях. 

У разі надання допомоги немедичними працівниками спрощена техніка 

застосування ЛМ без манжетки - маска I-GEL. Звичайно захист ДШ від аспіра
ції не гарантований, але такий підхід у разі наявної гострої дихальної недостат

ності крайнього ступеня в постраждалих при катастрофах (асфіксііJ для осіб, які 
надають першу допомогу (рятувальну), є обrрунтованим. 

Показання до застосування 

ЛМ використовують в медицині невідкладних станів для забезпечення 

контролю прохідності ДШ, зокрема на догоспітальному етапі у хворих, які зна
ходяться в критичних станах. ЛМ забезпечує високий успіх адекватної венти
ляції легень, допомагає вирішувати проблему тяжких ДШ, дозволяє проводити 
санаційну бронхоскопію. Застосування ЛМ не потребує здійснення ларингос
копії та допомоги середнього медичного персоналу, не супроводжується знач
ними гемодинамічними проявами та травматичними ушкодження ДШ. При 
проведенні серцево-легеневої реанімації ЛМ використовують для екстреного 
забезпечення прохідності ДШ та проведення ШВЛ, особливо у випадках немо-
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жливого ІТ у разі відсутності необхідного обладнання чи яких-небудь інших 
умов. 

Встановлення ЛМ показане пацієнтам із захворюваннями та травмами 
шийного відділу хребта, при здійсненні ШВЛ на догоспітальному етапі або як 
тимчасовий захід при тяжкій ІТ. 

У практиці медицини невідкладних станів ЛМ застосовують для віднов

лення прохідності ДШ та ШВЛ при наданні невідкладної допомоги хворим та 
постраждалим із черепно-мозковою травмою, інсультом, отруєннями, комах 
різної етіології як на місці пригоди, так і при транспортуванні. 

Протипоказання до застосування ларингеальної маски 

та мо.жливі негативні прояви 

ЛМ не захищає ДШ від регургітації та аспірації шлункового вмісту, тому 
в усіх випадках, коли існують клінічні дані чи підозра на наявність повного 
шлунка, застосування ЛМ для проведення загальної анестезії протипоказане. 
До протипоказань також відносять наявність у пацієнта діафрагмальної грижі, 
стенозу пілоричного відділу шлунка, кишкову непрохідність, ожиріння, вагіт
ність у третьому триместрі, множинні та масивні травми з ушкодженням орга
нів грудної та черевної порожнин; оперативні втручання на шлунку чи 12-палій 
кишці, на органах грудної клітки, зокрема з розкриттям плевральної порожни
ни; уповільнену евакуацію шлункового вмісту (при довготривалій терапії нар
котичними анальгетиками, інтоксикації (алкогольна), гострому панкреатиті). 

До побічних проявів відносять: біль у горлі, що виникає через тиснення 
манжетки обтюратора чи оточуючі тканини з порушенням локального кровото
ку чи пошкодженням нервових закінчень. Це ускладнення виникає при травма
тичній постановці ЛМ чи неправильно підібраному розмірі й вимушеному пе
рероздуванні манжетки (частіше це трапляється при меншому розмірі, ніж пот
рібно). З метою попередження цього ускладнення слід використовувати макси
мально зручний розмір ЛМ і контролювати тиск в манжетці ( орієнтовно не бі
льше ніж бОсм вод.ст.). Рідше причиною болю й запальних змін можуть бути 
інфікування при порушеннях правил асептики, аспірація шлункового вмісту. 

При дотриманні протипоказань щодо використання ЛМ ускладнення від 

установлення ЛМ виникають рідко. 

Методика проведення ларенгиального повітроводу 

Правильно й коректно встановлена ЛМ забезпечує достатню прохідність 
ДШ. Розмір ЛМ повинен відповідати анатомо-фізіологічним особливостям па
цієнта, залежати від маси тіла. 

Голову пацієнта розгинають в атлантопотиличному з'єднанні й легко зги-
11ають шию вперед, для чого використовують подушку невеликих розмірів, ви

сотою 7-10 см. З обтюратора маски видаляють повітря й надають пласкої фор
ми з відігнутим назад переднім краєм. Тильну поверхню маски й обтюратор 
змащують нейтральним гелем. Проводять переоксигенацію та індукцію в нар
коз, досягаючи адекватної стадії наркозу. Для інтубації найбільш зручним є ви
користання пропофолу (чи його аналогів) у дозі 2-Змr/кг у поєднанні з фентані
JІОМ (2-Змкг/кг) або кетаміном(О,3-О,5мкг/кг). 

Недостатня підготовка ЛМ може призвести до її неправильної позиції на-

11іть при точному дотримання методики застосування. Методика введення ЛМ 
11овинна відповідати нормальному акту ковтання, тобто процес введення ларин-
1·іального повітроводу аналогічний механізму проштовхування язиком харчової 
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грудки. Вказівний палець фахівця, який встановлює ЛМ, слугує точкою опори 
для просування ЛМ у правильну позицію. Проблеми, що виникають під час ви
користання ЛМ, пов'язані головним чином з недостатністю підготовки фахівця, 

який здійснює маніпуляцію, а також недостатньою глибиною анестезії. Можли
ве виникнення кашлю, спазму голосових зв'язок, зупинки дихання. При недо
статній релаксації виникає утруднене розтулення рота, що унеможливлює вве
дення ЛМ. 

Етапи встановлення ЛМ: 
- видалення повітря з манжетки маски; 
- змащування маски; 
- положення рук лікаря; 
- положення ЛМ в ротовій порожнині; 
- вибір часу для встановлення ЛМ; 

- роздування манжетки ЛМ; 
- фіксація ЛМ; 
- аускультативний контроль встановлення маски. 

Під час підготовки та на початку введення ЛМ її кінчик розміщують на

проти твердого піднебіння. Потім манжетку просувають далі в порожнину рота, 
зберігаючи при цьому тиснення на тверде піднебіння. При подальшому просу
ванні маски зберігають тиск по контуру твердого та м'якого піднебіння. 

На заключному етапі відчувається опір подальшому просуванню ЛМ. Він 
спричинений контактом маски з надгортанником. Після цього роздувають ман
жетку шляхом введення повітря шприцем у конектор. 

При правильному введенні ЛМ створює гладеньку площину у вигляді 
клинка, що легко проходить по заду язика та надгортанника; кінчик маски ле

жить напроти стравохідного сфінктера, сторони повернуті до середини. В 
останній позиції голосова щілина та апертури ЛМ знаходяться одна напроти 
одної. 

У разі неможливої ІТ використання ЛМ дозволяє у 80% випадків успішно 
вирішити проблему захисту ДШ. 

Використання ДШ дозволяє вирішувати стратегічні завдання серцево
легеневої реанімації поза стаціонаром: 

- ранній початок реанімаційних заходів з оксигенацією та вентиляцією легень у 
пацієнтів з критичною гіпоксією; 
- скорочення тривалості догоспітальног етапу зі швидким транспортуванням до 
стаціонару. 

На добову летальність може впливати не тільки тяжкість стану хворого 
(потерпілого), а й ефективність лікарської допомоги на догоспітальному етапі. 

До структури ефективності догоспітальної допомоги входить і час доставки по
страждалого до стаціонару - «золота година». Використання ЛМ дозволяє шви
дко та ефективно здійснювати контроль за прохідністю ДШ та економити доро
гоцінний час. 

Інтубація трахеї 
Найефективнішим методом забезпечення прохідності ДШ у медицині не

відкладних станів є ІТ. Показання до її здійснення: надійне відновлення верхніх 
ДШ, проведення ШВЛ, санація трахеобронхіального дерева, захист ДШ під час 
промивання шлунка хворим у коматозному стані. Протипоказанням є відсут
ність знань та навичок у лікаря. 

Необхідне обладнання для здійснення ІТ: ларингоскоп з різними клинка-
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ми, інкубаційні трубки різних розмірів, корнцанг, щипці Магілла при назотра
хеальній інкубації, елктро- або механічний відсмоктувач, катетери для санації, 

шприц, лейкопластир, бинт, фонендоскоп. Бажана наявність кваліфікованого 
помічника. 

Положення хворого: лежать на спині, руки витягнуті вздовж тулуба, го
лова знаходиться по середній лінії. 

Техніка ІТ передбачає такі етапи: 

- анестезія місцева чи загальна; 
- аускультація легень; 
- визначення прогностичних ознак складності інкубації трахеї за тестом Мал-
лампаті, після виявлення оглядової картини ІІІ-!Vкласів слід очікувати складної 
інкубації, у такому випадку необхідно враховувати можливе вирішення питан

ня альтернативними підходами (комбітрубка чи ЛМ) або можливість зверну
тись за допомогою до більш досвідченого фахівця та здійснення ШТ за допомо
гою фібробронхоскопа або використання ЛМ, що дозволяє після його встанов
лення наступним етапом інкубувати трахею - LMA Fastrach; 
- вибрати ларингоскоп відповідно розміру; 
- провести пряму ларингоскопію шляхом поступового введення ларингоскопа в 
рот та рото глотку пацієнта з урахуванням таких орієнтирів: язик, язичок, над
гортанник, голосові зв'язки; 
- ввести інкубаційну трубку відповідного розміру; 
- при назотрахеальній інкубації через ніс використовують щипці Магілла; 
- рівень знаходження інкубаційної трубки - доки не зникне манжетка за голосо-

вими зв'язками; 
- провести наповнення повітрям манжетки до роздуття пілотного балончика; 
- провести аускультацію легень, упевнившись, що аускультативна картина в 
обох легенях однакова або ж така, якою була до інкубації трахеї; 
- зафіксувати інкубаційну трубку до шкіри за допомогою лейкопластиру або 
спеціальної мотузки; 
- за необхідності провести санацію ротоглотки та трахеобронхіального дерева, 
продовжити ШВЛ. 

Серед можливих ускладнень: інкубація стравоходу (слід негайно переін
тубувати трахею); одно бронхіальна інкубація (слід підтягнути інкубаційну 
трубку під контролем аускультації легень); кровотеча (слід проводити санацію 
трахеобронхіального дерева, тампонувати ротоглотку, довенно ввести гемоста
тики) тощо. 

У випадку неможливості здійснити забезпечення прохідності ДШ надан
ням потрійного прийому Сафара, використання повітроводів, ЛМ, прямої лари
нгоскопії з ІТ слід створити допоміжні ДШ (конікопункція, конікотомія або 

трахеотомія). 
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Додатки: Табл.] Діагностика та НД при пневмотораксі 

Причини: 

- первинний спонтанний пневмоторакс відсутність клінічних проявів захворю-
вання легень(вроджені були); 

- вторинний спонтанний пневмоторакс - кістозний фіброз, ХОЗЛ, астматичний 

статус, інфекційна деструкція, інтерстиційні захворювання, інфаркт - пнев-

монія, злоякісні захворювання, променеві ураження легень, медикаментозна 

дія (цитоl-їатики ), синдром Марфана, менструальний пневмоторакс (ендо-
метріоз), вагітність; 

- яrрогенний пневмоторакс: торакоцентез, катетеризація підключичної вени, 
механічна вентиляція, хірургічне втручання, кардіопульмональна реаніма-

ція, пункцій на та трансбронхіальна біопсія легень, ендоскопія, діагностич-

ний та лікувальний пневмоторакс, блокада міжреберних нервів ; 
-травматичний пневмоторакс:проникаюча травма, тупа травма грудної клітки 

Види: 

- закритий пневмоторакс - розвивається внаслідок одномоментного виходу 

/ 
повітря через рану в плевральну порожнину; 

- відкритий пневмоторакс - розвивається, коли повітря потрапляє через рану 

fІнев- в плевральну порожнину при вдиху і при виході його назовні при видиху; 

- клапанний пневмоторакс - розвивається, коли повітря потрапляє через рану 
мото-

в плевральну порожнину з кожним вдихом при герметичному закритті рано-
ракс 

вого отвору при видиху. 

~ 
Діагности•1ні критерії: 

- Біль у грудній клітці - 92% 
- Гострий початок - 70% 
- Задишка залежить від виразності пневмотораксу 

- Кашель - 10% 
- На боці пневмотораксу - послаблення голосового тремтіння, тимпанічний 

звук, відсутність дихальних шумів 

- Зсув середостіння у здоровий бік 

- Нестабільність геодинаміки 

- Підшкірна емфізема 

- Рентгенологічне дослідження виявляє зону просвітлення без легеневого ма-

люнка, стискання легені, зміщення органів середостіння у здоровий бік, а 

куполу діафрагми - донизу 

Невідкладна допомога: 

- Проведення знеболювання ненаркотичними анальгетиками або промедолом; 

- Якщо є рана - обробити антисептиком; 

- Накласти на рану асептичну пов'язку; 

- Слідкувати за АТ, пульсом, та диханням; 

- Вирішити питання про профілактику правця; 

- Провести оксигенотерапію; 

- При значному зміщенні органів середостіння - аспірація повітря з плевра-

льної порожнини або встановлення дренажу до голки під'єднують тонку 

трубку, другий кінець занурюють у посуд із дезинфікаційним розчином 

- Госпіталізація в хірургічне або торакальне відділення на ношах з під-

нятим головним кінцем або в положенні напівсидячи 
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. . Табл.2 Ді' 'д. д д, 

І У пацієнта масивна легенева КРОВотеча І 
Легенева кровотеча чи 

Ступені кровотечі: невелика - до 
І ООмл, серелня до 500мл, масивна - 1 кровохаркання більше 500мл. на добу 

(мокротиння з домішками І Госпіталізація у БРІТ в положенні напівсидячи або лежачи на здоРовомv 
крові) Причини : -інфекційні 

туберкульоз,пневмонjя.бронхоектази,абсuес. V ''""""'~; "....,m, -•№(-•м,)12,S¾ 24 ,І,-•; кісти. 

---серцев~ судинні - мітральний стеноз, 4-6rод.,вікасол І О-20мr. 2-3 рази на добу в/м,тромбін у вигляді 
Lt лівоmлуночкова СН, інфаркт легенів, аневризма аерозолю, а - амінокапронова кислота 5% І ООмл. в/в, препарати 

аорти. кальцію- хлорид або глюконат в/в ІОмл. 10% кожні 6 годин 
пухлинні: рак легенів, метасrази/ 

-васкулітн1- Гранулемато·1 Вегенера, колаrено·ш 

'-""" -•-•;ооа,_.,.,.; л 
грибкові захворювання, захвор~ванни орга~ів Компенсація крововтрати: проводиться при крововтраті 500-
кровотворення, ураження легенtв, зумов.;1сн1 . 
несприятливою дією навко.,ишньоrо 1 ООО мл. J ~орушснням rемодина~uки та роз.витком 
середовища (опік легенів. відмороження, вплив пповолсм11· сритромаса, нативна плазма,суха 

іонізую,юrо випромінювання) св1жозаморожена плазма , желатиноль,розчин 
альбум1ну,реопоmглю~1н 

І У пацієнта невелика легенева коовотеча І І . І/ НевІдКЛадна 
І РенттеноrраФія rрудної клітки І допомога на І 

• • до госпіта.~,ь- Для зниження тиску в легеневій артер11-, 
Патологічна І І нормальна І ному етапі -І но-шпа, атропін еуфілін 

1 • ~ -uитолоrічне дослідження мокротиння 

І Наступні дослідження: 
.- .:1ікування 1апа..1ьноrо проuесу 

--------------:аналі:s мокротиння на i кислотостійкі бu.ктсрії Киснева 

. -цитолоrі чнс Можт1вість проведення ФГСД або КТ грудної терапія 
дослідження мокротиння. клітки у в1шика.х : -кровохаркання реuи.:швує. --КТ трудної клітки. -втрат,1 t,,.-рові більше JОм.:1.на добу. 
-бронхоскопія -тривалість кровохаркаюtя понад 1-2 тижні.-

вік лаuієнта більше 40рок.ів 

. -підо"Jра на бронхоспюи 



Табл. З Діагностика та НД при гострих алергозах 

Види: алергічна, ідіопатична, температурна, холінергічна, дермато-

графічна, вібраційна, контактна 

Діагностичні тести при різних варіантах кропив'янок: . дермографізм - подразнення шкіри шпателем; . від здавлення - хода протягом 20 хв з вагою 6-7 кг на плечі; . соню1на - світлове опромінення шкіри; . холінергічна - ацетилхоліновий шкірний тест, занурення в гаря-

чу ванну до (42°С) для підвищення температури тіла на О,7°С; 

І 
. холодова - накладання на 4 хв кубика льоду на передпліччя, ви-

конання фізичних вправ на холоді; . аквагенна - прикладання водного компресу (З5°С на 30 хв); . вібраційна - прикладання лабораторного вібратора на 4 хв; . аутоімунна - введення аутогенної сироватки крові; 

істинна аqергічна - тести in vivo та in vitro з екзоалергенами 

І Кропив'янка Невідкqадна допомога при шергічній формі зшежно від перебігу: 

легка: елімінація причинного фактора, антигістамінні препарати друго-

\ го покоління + кетотифен 

сеgе.цнього ступеню тяжкості: елімінація, антигістамінні препарати 

другого покоління + кетотифен ➔ ГКС системної дії ➔ госпіталізація 

тяжка: елімінація, антигістамінні препарати першого покоління парен-

терально ➔ ГКС системної дії (преднізолон 30-90 мг в/м або в/в, декса-

метазон -4-12 мг в/м або в/в), за показаннями дезінтоксикація (гемодез 

та ін.), антигістамінні препарати другого, третього поколінь (алерон) ➔ 

госпіталізація 

Невідкqадна допомога: 

. Припинення надходження аллергену (лікарського, харчового) . . Введення парентеральних антигістамінних преператів з перехо-
дом на пролонговані антигістамінні препарати (2-ro та З-го по-

Набряк колінь - алерон). 

Квіике - . В/в введення ГКС: преднізолон (дорослим - 60-150 мг, дітям - з 

розрахунку І мг на І кг маси тіла). . Симптоматичнее лікування . 
При загрозі ядухи - інтубація трахеї, штучна вентиляція легень. 

Примітка: При зникненні шкірних проявів гострої алергічної кропив"янки або на

бряку Квінке проводиться обстеження хворого ( з урахуванням попереднього введення анти-
1·іиамінних препаратів і ГКС) для виявлення причинного фактора. При виявленні - його елі

мінація. При невиявленні - продовження rіпоалерrенної дієти, максимальне обмеження кон

такту з еюоалерrенами, тригерними факторами, лікування супутніх захворювань. 
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І Інсектна 
алергія І 

Медикамен

тозна 

алергія 

Перебіг: легкий- 1 ступінь тяжкості: генералізований свербіж, кро-
пив'янка ,загальна слабкість, відчуггя страху; 

середньої тяжкості - 2 ступінь: приєднується ангіоневротичний 
набряк, нудота, блювання , діарея, запаморочення, біль у животі і 
серці; 
тяжкий - 3 ступінь тяжкості : приєднується диспное, охриплість 
голосу, стридор, ядуха, дисфагія, серцебиття; анафілактичний шок 
=4 ступінь тяжкості :додаються ціаноз, гіпотензія, колапс, втрата 
свідомості. 

Невідкладна допомога: 
Місцева реакція - накласти джгут вище місця укусу, жало видалити 

без травмування мішечка з отрутою, на місце укусу прикласти лід, 
обколоти місце укусу О, І% розчином адреналіну 0,3 - 0,5 мл. з 4,5 
мл. фізрозчину, при значній місцевій або загальній реакції - 0,2 -
0,5 мл. О, І% розчину адреналіну п/ш ,антигістамінні препарати 
першого покоління в/м (при нормальному АТ), другого покоління , 
третього покоління протягом 2-3 днів - алерон, місцево, в мазі з 

ГКС; 
Системна реакція - лікування в терапевтичному або алергічному 
відділенні протягом 5- І О днів , при зниженому АТ- в/в введення 
адреналіну, мезатону, в/в ГКС (преднізолон 30- 60 мг, дексаметазон 
4- 8 мг.),в/в антигістамінні препарати першого покоління при нор-
мальному АТ, антигістамінні препарати першого другого або тре-
тього поколінь протягом 7 днів - алерон, за наявності бронхообст-

руктивного синдрому- еуфілін 2,4 % 10 мл. нафіз. розчині в/в. 

Види: алергічна кропив'янка, еритема багатоформна, токсичний 

епідермальний некроліз, анафілактичний шок 

Критерії діагностики: 

- системні реакції - анафілактичний шок, сироваткова хвороба, вас
куліти, медикаментозна лихоманка, аутоімунні захворювання ; 

- органні (місцеві реакції) - з переважним ураженням шкіри органів, 

коовотворення та крові, дихальних шляхів, внуrрішніх органів 

Невідкладна допомога: 

Госпіталізація! 

- відміна спричиненого препарату, гіпоалергенна дієта; 

- ГКС парентерально, дози індивідуально від 4 до 32мг дексамета-

зону; 

- інтенсивна трансфузійна терапія - сольові розчини, плазмозамін

ники; 

- симптоматична терапія- антигістамінні препарати, антиагреганти, 

вазопресори; 

- детоксикація- плазмоферез, гемосорбція 
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Гост11е 

леге11еве 

Табл. 4 Діагиостика та НД при гострому легеневому серці 

Причини · ТЕЛА, тяжка бронхіальна обструкція, первинна легенева гіпер

тензія, ІМ правого шлуночка, розрив міжшлуночкової перетинки, стеноз 

легеневих артерій 

Діагностичні критерії - гостра правошлуночкова недостатність (ГПШН): 

раптова інспіраторна задишка без вимушеного положення, дифузний ціа

ноз, набухання шийних вен, біль та збільшення печінки, тахікардія, пору

шення ритму, акцент 2- го тону на ЛА, на ЕКГ S 1Q3, зміщення перехідної 

зони вліво, р- pulmonale 

Невідкладна допомога: 

- корекція стану, який є причиною (ТЕЛА, БА і т. д.) 
- ГПШН спеціального лікування не потребує 

- при сполученні ГПШН та Г ЛШН проводиться лікування останньої 
- ГПШН та КШ- лікування КШ 

Госпіталізація хворого 
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Табл. 5. Ознаки ступеня загострення бронхіальної астми 

І 

Ступінь загострення і 

Ознака 

Легкий 
Середньої 

Тяжкий 
Загроза зупинки 

тя.жкості дихання 

Задишка Під час ходи При розмові у спокої 

Можуть лежа- Утруднення Вимушене 

ти прийому їжі положення-

Переважно нахил вперед 

сидять 

Розмова Реченнями Фразами Словами 

Свідомість Можлива збу- Звичайно збу- Звичайно збу- Сплутаність 

дженість дженість дженість 

Частота днхан- Збільшена Збільшена Більше ЗО/хв І 

ня 

Участь у днхан- Звичайно не- Звичайно є Звичайно є Парадоксальне то-

ні допоміжної має ракообдомінальне 

мускулатури дихання 

Свистяче дн- Помірно ви- Голосне Звичайно го- Відсутність свисту 

хання ражене, зви- лосне 

чайно в кінці 

видиху 

Пульс/хв <\ОО 100-200 >120 брадикардія 

Парадоксальний Відсутній Може визна- Часто визнача- Відсутній внаслідок 

пульс <10 мм рт.ст. чатися 10-25 ється >25 мм м'язової втомлено-

мм рт.ст. рт.ст. сті 

ПОШвнд після 
прийому брон- <60% (<100 
холітнка, % від >80% 60-80% л/хв) 

належних вели- або відповідь 

чин аоб най- зберігається <2 
кращих для годин 

ХВОРОГО 

Sa02 >95% 91-95% <90% 

І 
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Табл. 6. Невідкладна допомога та лікування на амбулаторному етапі 

загострення бронхіальної астми (GINA) 

І 

Оцінити стшінь тяжкості загоgnення БА 

Клінічні симптоми: кашель, задишка, свистяче дихання, скутість грудної клітки, 

участь у диханні допоміжних м'язів, порушення сну, ПОШвнд<80% від найкращого 
ідивідуального або належного значення. 

l 
Початкова терапія: 

Інгаляційні /32-агоністи короткої дії, до З разів на годину. 

добра 

Симптоми стихають 

після першого введення 

/32-агоністів, такий (,,ан 
підтримусrься 4 години 
пош • ...,>80% від персо-
нального найкращого 

або належного 

І 

i 
Можна проводити вве

дення /32-агоністів ко

жні 3-4 години протя-

гом 1-2 діб 

Корекція лікування лі

карем-спеціалістом. 

Відповідь на початкове лікування 

неповна 

+ 
Симптоми зменшуються, 

але повертаються менше 

ніж через З години після 

першого введення /32-

агоністів пош.нд-60-

80% від персонального 
найкращого або належ-

ного 

І 
Дії 

i 
- додати кортикостероїди 
перорально 

- продовжити застосування 
/32-аrоністів 

- додати інгаляційний ан
тихолінергічний препарат 

Термінова консультація з 

лікарем-спеціалістом. 

84 

Симптоми персистують 

або погіршуються не-

залежно від введення 

/32-агоністів ПОШ-

внд>60% від персональ-

ного найкращого або 

належного 

І 

i 
- додати кортикостероїди 
перорально 

- терміново повторити ін
галяцію з /Зz-агоністом 

- додати інгаляційний ан
тихолінергічний препарат 

Терміново транспортува

ти у спеціалізований ста

ціонар, відділення невід-

кладної допомоги. 



Табл. 7. Діагностика та НД при гострій дихальній недостатності (ГДП) 

Діагностичні критерії 

~Типи~ 
первинна вторинна 

пов'язана з порушенням функції 

зовнішнього дихання та 

систем, що його регулюють 

Причини 

причиною є зміни в органах, які 

анатомічно не відносяться до системи 

дихання, але призводять до порушення 

газообміну у легенях, транспорту газів 

кров'ю та тканинного дихання 

1. Больовий синдром з пригніченням зовнішнього дихання (перелом ребер, інфаркт міо

карда). 

2. Порушення прохідності дихальних шляхів: гострий бронхіт, бронхіоліт з гіперсекреці

єю і розвитком обтураційних ателектазів, астматичний стан, набряк гортані, закупорка 

бронхів сторонніми масами, гноєм та ін., спазм, параліч голосових зв'язок та ін. 

3. Недостатність функціонуючої легеневої тканини: масивна бронхопневмонія, значні 

ателектази, пневмосклероз, емфізема легень. 

4. Порушення центральної регуляції дихання: передозування наркотичних засобів. аналь

гетиків, отруєння, інфекції ЦНС, черепно-мозкова травма, набряк головного мозку, 

електротравма, порушення центральної гемодинаміки. 

5. Недостатність функції дихальних м'язів: залишкова дія міорелаксантів, поліомієліт, 

ботулізм, правець, порушення іннервації м'язів, травми грудної клітки . 

...- ~- Ступі~жкості -------Середньої тяж- ~ ____ У_к_р_а_й_т_я_ж_к_а ___ _ 

=і ~ ("ерод,соем,е,) 

Незначна Середньої тяж- Поверхневе приско- Прогресування патологі-
задишка кості: ЧД - до рене дихання ЧД 35- чних СИМПТОМІВ та розви-

(до 25 за 1 30-35 за 1 хв, 40/за 1 хв, ЧСС - ток гіпоксичної коми. 
хв), помір- тахікардія - 120 140-150 уд/хв., пульс Свідомість відсутн_я, шкі-
на тахікар- -140 уд/хв, АТ малого наповнення, ра землистого вщт1нку. 

дія (до 100- підвищений АТ нижче норми. акроціаноз, синці на кін-

11 О уд/хв. ), ( ознака гіперка- Шкіра має землистий цівках та тілі. Дихання 

ціаноз губ пнії), липкий відтінок, липкий хо- або поверхневе і приско-
холодний піт, лодний піт, губи си- рене ( 40 і більше /за 1 хв), 
ейфорія, стур- ні, неадекватні пси- або рідке - 8-1 О/за 1 хв - і 

бованість або хічні реакції, збу- глибоке. ЧСС - 160 та 
пригнічення дження, яке змшю- більше за 1 хв, пульс лед-
психіки ється пригніченням ве визначається : 

i i i 
Пuинципи неві,!КЩЦ\НОЇ і!ОПОМОГИ 

' 1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 
2. Штучна вентиляція легень мішком Амбу. 
3. Корекція причини, яка визвала ГДН (напад БА, пневмонії та ін .. ). 
4. Термінова госпіталізація для корекції метаболізму та порушення функцій усіх органів 

та систем (кровообігу, ЦНС, печінки, нирок, системи травлення). 
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Тести для самоконтролю 

У хворого 65 років скарги на задишку, сильний кашель з невеликою кількі
стю харкотиння з прожилками крові, схуднення, температура 37,2°С, втрата 
апетиту, слабкість. Хворіє багато років, стан погіршився рік тому, а задишка 
з'явилась 3 тижні тому. Все життя палить, працює столяром. Об'єктивно: нор
мальної тілобудови, виснажений. Западіння правої половини грудної клітки, 
обмеження екскурсії, участь додаткової мускулатури в диханні, число дихань 
22 за хв. Над правою верхньою часткою аускультативно дихання відсутнє, на 
всьому протязі везикулярне жорстке. На рентгенограмі ОГК: верхня права час
тка зменшена в розмірах, над нею гомогенне затемнення, пов'язане з коренем, 
корінь деформований, органи межистіння дещо зміщені вправо. Який діагноз 
найбільш вірогідний? 

А * Обтураційний ателектаз легень 
В Пневмоторакс 
С Саркоїдоз легень 
D Туберкульоз легень 
Е Фіброзуючий альвеоліт 

У хворого 20 років під час спортивного тренування раптово з'явились на
пад задишки, інтенсивний колючий біль в грудях справа і кашель. Об'єктивно: 
хворий сидить у ліжку, блідий. Грудна клітка симетрична, обмежена екскурсія 
правої половини, число дихань 22 за хв. Над правою половиною грудної клітки 
перкуторний звук з тимпанічним відтінком, над лівою - ясний легеневий. Аус
культативно справа різко ослаблене везикулярне дихання, при пальпації там же 
значно ослаблене голосове тремтіння. На рентгенограмі ОГК: справа ясне поле 
без легенового малюнка, легеня зменшена, лежить ближче до кореня, органи 
межистіння зміщені в лів0. Який діагноз найбільш вірогідний? 

А * Спонтанний пневмоторакс 
В Гостра пневмонія 
С Інфаркт легені 
D Міжреберна невралгія 
Е Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії 

У молодого хлопця 23 років раптово після сильного кашлю виник напад 
болей в грудній клітині справа. При огляді: справа-тимпаніт,ослаблене дихання, 
бронхофонія. Який ймовірний діагноз? 

А *Спонтанний пневмоторакс 
В Сухий плеврит 
С Інфаркт міокарда 
D Гострий панкреатит 
Е Прорив виразки шлунка 

Хворий 32 роки відвідав лікаря. З'ясувалось, що 4 дні тому він застудився: 
з'явилось першіння у горлі, швидка втомлюваність. Вранці наступного дня 
з'явився сухий кашель, підвищилася температура тіла до 38,2 °С, зник апетит, 
з'явилось слизово-гнійне харкотиння. Перкуторно: над легенями - легеневий 
звук, аускультативно - дихання везикулярне, послаблене нижче лопатки з пра
вого боку, там же вислуховуються дрібноміхурцеві звучні та незвучні хрипи. 
Який діагноз є найбільш вірогідним? 

А *Негоспітальна правобічна пневмонія 
В Бронхіальна астма 
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С Гострий бронхіт 
D Раклегені 
Е Гангрена легені 

Хвора скаржиться на лихоманку, сухий кашель, відчуття першіння в 
горлі та за грудиною, відчуття нестачі повітря, які з'явились після переохоло
дження. В анамнезі відсутні данні про захворювання легень. Температура тіла 
37, 1 °С; легеневий звук з коробочним відтінком, дихання везикулярне з сухи
ми розсіяними та вологими середнього та великого калібру хрипами. Видох 
подовжений. Який діагноз є найбільш вірогідним? 

А *Гострий трахеобронхіт 
В ГРВІ 
С Обструктивний бронхіт 
D Пневмонія 
Е Бронхоектатична хвороба 

Хворий 54 роки давно страждає кашлем з виділенням гнійного харкотиння 
до150 мл за добу. В останній рік схуд, посилилась задишка, з'явилися набряки 
на нижніх кінцівках, ціаноз губ, пальці у вигляді "барабанних паличок". Важ
кий видих. Над легенями -притуплений тимпаніт більше справа; дихання вези
кулярне послаблене, в нижньо-задніх відділах вологі та розсіяні сухі хрипи, 
більше на видиху. Який діагноз найбільш вірогідний? 

А *Бронхоектатична хвороба 
В Пневмонія 
С Хронічний обструктивний бронхіт 
D Абсцес легені 
Е Рак легенів 

Хвора Д., 36 років, скаржиться на задишку, помірний кашель з невеликою 
кількістю харкотиння, важкість в лівій половині грудної клітини, підвищення 
температури тіла до 37,7°С. Ця симптоматика з'явилась та посилювалась впро
довж тижня. Об'єктивно: ЧД-26/хв. Ліва половина грудної клітини відстає при 
диханні. Нижче кута лівої лопатки голосове тремтіння різко послаблене, перку
торно - притуплення, аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Який 
попередній діагноз можна встановити? 

А *Лівобічний ексудативний плеврит. 
В Лівобічна пневмонія. 
С Лівобічна міжреберна невралгія 
D Бронхоектатична хвороба 
Е Абсцес нижньої частки лівої легені. 

У хворого Н, 64 років, що давно страждає на захворювання легень, виник
ло чергове загострення. При дослідженні харкотиння виявлено: шарувате, жов
то-зелене, містить багато лейкоцитів, детрит, еластичні волокна. Якому захво
рюванню може відповідати такий аналіз? 

А *Хронічному абсцесу легені 
В Бронхіальній астмі 
С Гострому бронхіту 
D Пневмонії 
Е Емфеземі легень 

Хворий К., 58 років скаржиться на різко виражену задишку інспіраторноrо 
характеру. Об'єктивно: ЧД 30 за хвилину, АТ 230/130 мм рт.ст. Акроціаноз, 
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клокочуще дихання. При аускультації серця - акцент другого тону над легене
вою артерією. Оберіть комбінацію медикаментів для першочергового введення: 

А *Морфін, фуросемід 
В Сальбутамол, атропін, 
С Еуфілін, преднізолон. 
D Строфантін, пананrін 
Е Корглюкон, ізадрін 

Хвора К. звернулась зі скаргами на свистяче утруднене дихання, ядушний 
кашель. Відмічає появу приступів ядухи вночі 3-4 рази на місяць та вдень 2-3 
рази на тиждень. Об'єктивно: везикулярне дихання з подовженим видихом, ро
зсіяні сухі, свистячі хрипи. При обстеженні: ОФВ 1 79% від норми, добові коли
вання ПШВ 28%. Що потрібно призначити для купування приступу на цій ста
дії бронхіальної астми? 

А *Сальбутамол. 
В Фліксотид. 
С Теопек. 
D Серевент. 
Е Тавегіл. 

Хворий М., 26 років, поступив в лікарню зі скаргами на підвищення тем
ператури тіла до 38,О0С, задишку, біль в правому боці грудної клітки при ди
ханні і кашлі. Хворіє більше 6 тижнів, лікувався самостійно. При огляді: ціаноз 
губ, блідість обличчя. Пульс - 105/хв. Тони серця ослаблені, права половина 
грудної клітки відстає в акті дихання. При перкусії - справа з 5-ro ребра і вниз 
тупий звук, дихання справа різко ослаблене. При пункції плеври справа отри
мано мутна рідина. Який діагноз є найбільш імовірним? 

А *Правобічний ексудативний плеврит 
В Гідроторакс 
С Крупозна пневмонія 
D Рак легень (ателектаз) 
Е Міжреберна невралгія 

Хвора К., 22 роки, поступила у лікарню зі скаргами на напади ядухи до 3-4 
раз на добу, кашель з виділенням густого прозорого харкотиння, задишку. При 
огляді: ціаноз губ, грудна клітка бочкоподібної форми, набряклі шийні вени, 
тахікардія ( 11 О за хвилину). Тони серця ослаблені. Перкуторно - над легенями 
коробковий звук. Дихання ослаблене, видох подовжений. З обох сторін маса 
сухих свистячих хрипів. Який діагноз можна поставити? 

А *Бронхіальна астма 
В Серцева астма 
С Спонтанний пневмоторакс 
D Хронічний обструктивний бронхіт 
Е Істерична астма 

Хворий 56 р. Скаржиться на надсадний болючий кашель, особливо вночі, 
біль за грудниною, задишку, слабкість, субфебрилітет. На рентгенограмі ле
гень прикоренева тінь з розпливчастими нерівними контурами, випукла по пе
риферії і нагадує інтерлобарні шварти. Дихання в легенях ослаблене, жорстке. 
В крові: Нв - 126 г/л, Л. - 10,5х109/л, е. - 7%, п. - 5 %, с. - 63%, л. - 20%, м - 5%. 
ШЗЕ - 25 мм/год. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? 

А *Бронхоскопія 
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В Оксигемометрія 
С Дослідження харкотиння 
D Проба Манrу 
Е Дослідження зовнішнього дихання 

Дівчина 23 років, яка хворіє на БА, напади якої купуються (3-
адреноміметиками, раптово відчула нестачу повітря, температура тіла підви
щилась до 39°С, з'явився кашель з в'язким темним харкотинням. Об'єктивно: 
сухі хрипи, в верхній частці правої легені - дрібнопухирцеві вологі хрипи. Яке 
з наведених досліджень допоможе встановити кінцевий діагноз? 

А * Рентгенографія ОГК 
В Клінічний аналіз крові 
С Аналіз харкотиння 
D Дослідження функції зовнішнього дихання 
Е Бронхографія 

Хвора 52 років, більше 10 років страждає на бронхіальну астму. Присrупи 
ядухи виникають вночі. Окрім задишки, утрудненого дихання, присrупів ядухи 
спостерігаються мармуровість шкіри, гіпергідроз долоней, брадикардія, артері
альна гіпотензія. Який з препаратів ви би застосували підчас нападів ядухи 
першочергово ? 

А *Беродуал 
В Ізадрин 
С Адреналін 
D Інтал 
Е Амброксол 

У жінки 42 років, яка страждає хронічним синуїтом, розвинулась, гостра 
форма артриrу. Лікар призначив лікування ацетилсаліциловою кислотою. В 
анамнезі схильності до алергічних реакцій у хворої не було. Раптово після вве
дення препараrу у хворої розвинувся бронхоспазм. Найбільш імовірним пато
генетичним механізмом бронхоконстрикції є: 

А *Первинно-змінена реактивність бронхів 
В Адренергічний дисбаланс 
С Інфекційно-залежний 
D Атопічний 
Е Імунопатологічний 

У хворого 18 років після переохолодження підвищилась темпераrура тіла 
до 39°С, з'явились біль в правій половині грудної клітки, трясовиця, покашлю
вання. Об'єктивно: блідий, шкірні покриви вологі, АТ - 110170 мм рт.ст., ЧСС -
96/хв., ЧД- 27/хв. Над легенями при перкусії нижче кута правої лопатки - уко
рочення перкуторного звуку, rут же на тлі ослабленого везикулярного дихання 
вислуховуються вологі дрібнопухирцеві хрипи. Ваш діагноз? 

А *Негоспітальна правобічна вогнищева пневмонія 
В Аспіраційна правобічна пневмонія 
С Імунодефіцитна правобічна пневмонія 
D Нозокоміальна пневмонія 
Е Абсцес нижньої частки правої легені. 

Хворий 57 років, страждає захворюванням легень впродовж 12 років. 
Останні 8 років rурбують напади ядухи, кашель з харкотинням жовто-зеленого 
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кольору, що важко відходить, субфебрильна температура ввечері. Користується 
сальбутамолом, але не дивлячись на частий прийом, полегшення від нього не 
відчуває. На рентгенограмі - посилення легеневого малюнка. Який найбільш 
ймовірний діагноз? 

А *Хронічний гнійний обструктивний бронхіт 
В Бронхіальна астма 
С Муковісцидоз 
D Туберкульоз легень 
Е Бронхоектатична хвороба 
Хворий, скаржиться на виражений кашель з виділенням в'язкого гнійного 

ха~котиння, виражену задишку, кволість, підвищення температури тіла до 
38 С. Палить більше 25 років. Об'єктивно: тахікардія, в легенях - дихання 
жорстке з подовженим видихом, сухі розсіяні та вологі дрібнопухирчасті хри
пи. З яких антибактеріальних засобів необхідно почати лікування ? 

А *Антибіотики 
В Сульфаніламідні препарати 
С Нітрофурани 
D Нітроімідазоли 
Е Фунгіциди 

Хворий С., 53р., скаржиться на задишку, кашель з виділенням незначної 
кількості харкотиння. Хворіє хронічним обструктивним бронхітом впродовж 15 
років. Палить з 18 років. ЧД 26 за хв. В легенях перкуторно коробковий звук, 
дихання везикулярне з жорстким відтінком, розсіяні сухі хрипи. Тривалий час 
приймав еуфілін. З якого препарату базисної терапії необхідно почати лікуван
ня? 

А *Атровент 
В Алупент 
С Інrакорт 
D Преднізолон 
Е Тайлед 

До терапевта звернувся хворий ЗЗр., зі скаргами на періодичний кашель з 
виділенням невеликої кількості харкотиння, незначну задишку при фізичному 
навантаженні. Палить з 18 років більше пачки цигарок на добу. ЧД 20 за хв. 
Аускультативно в легенях жорстке везикулярне дихання, видих подовже
ний, велика кількість сухих розсіяних хрипів. На рентгенограмі - збагачення 
легеневого малюнку. Ваш попередній діагноз? 

А *Хронічний обструктивний бронхіт 
В Бронхіальна астма 
С Рак легень 
D Пневмонія 
Е Туберкульоз легень 

У хворої 29 RОКів, яка амбулаторно лікувала ГРВІ, виникло підвищення 
температури до 39°С, кашель з виділенням "ржавого харкотиння", задишка, ви
ражена кволість. При проведенні ренrендослідження виявлено інфільтрат в ни
жній долі правої легені. Чим ускладнився перебіг ГРВІ у пацієнтки? 

А *Пневмонією 
В Ексудативним плевритом 

С Спонтанним пневмотораксом 
D Гострим бронхітом 
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Е Ателектазом легені 

Хворий В. 22р., скаржиться на підвищення температури до 38 -39°С, пере
важно в вечірній час, кашель з виділенням значної кількості харкотиння слизо
вого характеру, з неприємним запахом, переважно зранку. Хворіє з дитинства. 
При перкусії в легенях в нижніх відділах справа - притуплення легеневого зву
ку, аускультативно тут же різнокаліберні вологі хрипи. Ваш попередній діаг
ноз? 

А * Бронхоектатична хвороба 
В Хронічний необструктивний бронхіт 
С Хронічний обструктивний бронхіт 
D Бронхіальна астма 
Е Вогнищева пневмонія 
Пацієнтку В., госпіталізовано в пульмонологічне відділення зі скаргами на 

підвищення температури до 39 °С, кашель, колючі болі в грудній клітці, більше 
зліва. При огляді - ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Аускуль
тативно зліва нижче кута лопатки вислуховується бgонхіальне дихання, вологі 
дрібнопухирцеві хрипи. В крові еритроцити 4,12*10 2 /л, лейкоцити 10,2 *109/л, 
ШОЕ 28 мм/год. Ваш попередній діагноз? 

А *Негоспітальна лівобічна нижньодольова пневмонія 
В Лівобічний ексудативний плеврит 
С Раклегень 
D Лівобічна інфаркт - пневмонія 
Е Туберкульоз легень 

У хворого 72 р., скарги на кашель з виділенням великої кількості харко
тиння, задишку 

при ходьбі, кволість. В анамнезі - близько 20 років хронічний обструктив
ний бронхіт. При обстеженні пальці у вигляді "барабанних паличок". Пульс 120 
за хв., тони серця глухі, акцент II тону над легеневою артерією. В легенях жор
стке дихання, велика кількість сухих та вологих хрипів. Які зміни на ЕКГ 
найбільш характерні для даного хворого? 

А *Гіпертрофія правого передсердя 
В Гіпертрофія лівого передсердя 
С Гіпертрофія лівого шлуночка 
D АВ блокада І ст 
Е Блокада лівої ніжки пучка Гіса 

Хворий 42 р. скаржиться на задишку в спокої, сухий кашель, підвищення 
температури до 39,0°С, загальну слабкість. Об'єктивно: дифузний ціаноз, права 
половина грудної клітки відстає в акті дихання, при перкусії - тупість від сере
динної третини лопатки донизу і спереду від 4 ребра справа, там же аускульта
тивно - дихання не вислуховується. Який діагноз є найбільш ймовірним? 

А *Ексудативний плеврит 
В Абсцес легені 
С Хронічний обструктивний бронхіт 
D Позагоспітальна пневмонія 
Е Спонтанний пневмоторакс 

Хворий К. 25 р. скаржиться на кашель із незначною кількістю слизова -
гнійного харкотиння, задишку, підвищення t тіла до 38,5°С, кволість. Хворіє 7 
днів після переохолодження. Об'єктивно: над легенями - притуплення перкуто-
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рного звуку під лопаткою і в аксилярній зоні справа, там же - ослаблене везику
лярне дихання, вологі, звучні дрібнопухирцеві хрипи. Який діагноз у хворого? 

А *Негоспітальна пневмонія 
В Гострий бронхіт 
С Правобічний пневмоторакс 
D Ексудативний плеврит 
Е Хронічний обструктивний бронхіт 

У вагітної 25 років з обтяженим алергологічним анамнезом (поліноз) в те
рміні вагітності 28 тиж після стресової ситуації раптово з'явилось шумне свис
тяче дихання, задишка, ціаноз обличчя. При аускультації: над легенями дихан
ня ослаблене, багато сухих свистячих хрипів; при перкуссії - коробковий звук. 
Після нападу у жінки виділилась невелика кількість тягучого харкотиння. Який 
найбільш ймовірний діагноз? 

А* Приступ бронхіальної астми. 
В Набряк легенів. 
С Обструктивний бронхіт. 
D Тромбоемболія легеневої артерії. 
Е Загроза переривання вагітності. 

Чоловік 61 року скаржиться на задуху, що підсилюється при фізичному 
навантаженні, постійний кашель з незначною кількістю харкотиння. Палить 
понад 45 років. Об'єктивно: температура - Зб,5°С, ЧДР - 24 за хв., пульс - 84 
уд./хв., АТ - 125/85 мм рт. ст. Астенічний, шкіра блідо-рожевого кольору, видих 
подовжений через зімкнені губи, грудна клітина бочкоподібна, дихальні м'язи 
приймають активну участь у диханні. Аускультативно - над легенями невелика 
кількість сухих хрипів. Абсолютна тупість серця не визначається. Спірог
рама: ЖЄЛ - 71 %, ОФВ 1 -45% від належних величин. Застосування якої терапії 
є найбільш ефективним методом вторинної профілактики емфіземи легень у 
хворого? 

А *Бронхолітики подовженої дії 
В Інгаляційні стероїдні гормон 
С Муколітичні засоби 
D Вакцинотерапія 
Е Низькопотокова киснева терапія 

Жінка 29 років скаржиться на біль в грудній клітині справа, котрий підси
люється при глибокому диханні, малопродуктивний кашель, задуху. Захворіла 
4 дні тому після переохолодження. В анамнезі - бронхіт. Об'єктивно: темпера
тура - З8,8°С, ЧДР - 22 за хв., пульс - І 10 уд./хв., АТ - 100/60 мм рт. ст. Над 
легенями справа в нижніх відділах - тупий перкуторний звук, аускультативно -
бронхіальне дихання. Рентrенологічно: справа корінь легені розширений, у ни
жньому відділі - негомогенне інтенсивне затемнення. Зміни якого спірометрич
ного показника найбільш вірогідно вкажуть на патофізіологічний меха
нізм дихальної недостатності у хворої? 

А *ЖЄЛ (життєва ємність легенів) 
В ФЖЄЛ (форсована життєва ємність легенів) 
С ОФВ 1 (об'єм форсованого видиху за І секунду) 
D ПОШвид. (пікова об'ємна швидкість видиху) 
Е Індекс Тіфно 

Пацієнт Н., 48 років, скаржиться на постійну задишку, кашель з невеликою 
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кількістю харкотиння жовто-зеленого кольору. При обстеженні установлений 
діагноз хронічного обструктивного бронхіту, І стадія, фаза загострення. Які 
препарати необхідно призначити в якості базисної терапії? 

А *М - холінолітики 
В Антибіотики 
С Метилксантини 
D 8 2 - агоністи 
Е Муколітики 

Хворий 49 р. скаржиться на ядуху, кашель. Мокроти немає. Неодноразово 
застосовував сальбутамол, інтал, але без ефекту. Об'єктивно: сидить, спираю
чись на стіл. Ціаноз обличчя, акроціаноз. Дихання поверхневе, затруднене, міс
цями не вислуховується; розсіяні хрипи, значно подовжений видох. Серце - то
ни приглушені, тахікардія. Ps - І 12/хв., АТ- І 10/70 мм рт.ст. Печінка біля краю 
реберної дуги. Периферичних набряків немає. Який попередній діагноз у 
хворого? 

А * Астматичний статус 
В Хронічний обструктивний бронхіт 
С Бронхіальна астма, помірної важкості 
D Аспірація стороннього тіла 
Е Серцева астма 

Хворий скаржиться на різку задишку, яка посилюється при фізичному на
вантаженні. Скарги з'явились різко 2 години тому на роботі: різкий біль зліва у 
грудній клітині, кашель. Біль зменшувався, але зростала задишка, запаморочен
ня, блідість, холодний піт, ціаноз. Відсутнє везикулярне дихання, рентгенологі
чно - затемнення з лівого боку. Яку патологію можна запідозрити? 

А *Спонтанний лівобічний пневмоторакс 
В Інфаркт легені 
С Плеврит 
D Лівобічна пневмонія 
Е Абсцес легені 

Хворий 56 років скаржиться на задишку з утрудненням видиху, виділення 
харкотиння вранці протягом 22 років. Викурює І пачку цигарок вдень з 18-
річного віку. Під час проведення проби на ФЗД оборотність обструкції стано
вить І 0%. Які препарати слід призначити на початку лікування? 

А *Інгаляційні холінолітики (атровент) 
В Антибіотики 
С Інгаляційні симпатоміметики (беротек) 
D Мембраностабілізатори (інтал, тайлед) 
Е Інгаляційні глюкокортикостероїди 

Хворого 27 років, в анамнезі якого бронхіальна астма, вкусила бджола. 
З'явилися відчуття тиску у грудях, нестачі повітря, утруднення видиху, відчут
тя жару в верхній половині тулуба, запаморочення, виражений свербіж, судоми. 
Об'єктивно: дихання шумне, свистяче, АТ 90/60 мм рт.ст., пульс 11 О/хв., серце 
- тони ритмічні, ослаблені, над легенями - жорстке дихання, сухі свистячі хри
пи. Яку групу препаратів слід застосувати першочергово ? 

А *Глюкокортикоїди 
В Метилксантини 
С Серцеві глікозиди 
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D Протисудомні 
Е Анальгетики 

У хронічного курця віком 52 роки при підніманні мішка з картоплею рап
тово виник сильний колючий біль у лівій половині грудної клітки, кашель, си
льна задишка, тахікардія, зниження артеріального тиску. На ЕКГ ознаки пере
вантаження правих відділів серця. На рентгенограмі органів грудної клітки від
сутній легеневий рисунок у лівій половині грудної клітки, органи середостін
ня зміщені вправо. Дана клінічна картина відповідає: 

А * Спонтанному пневмотораксу 
В Гострому інфаркту міокарда 
С Тромбоемболії легеневої артерії 
D Гострій лівобічній пневмонії 
Е Ексудативному плевриту 

Хворий, віком 26 років, 2 дні тому під час автомобільної аварії отримав за
криту травму грудної клітки. Крім болю в ураженій ділянці має сильну задиш
ку, тахікардію, загальну слабість. Над легенями справа нижче VI ребра притуп
лення перкуторного звуку, різко ослаблене дихання. При пункції плевраль
ної порожнини отримано геморагічну рідину. Про яке посттравматичне ускла
днення йде мова? 

А * Правобічний гемоторакс 
В Закритий пневмоторакс 
С Ексудативний плеврит 

D Правобічний гідроторакс 
Е Посттравматичний хілоторакс 

Хворий 62 років, поступив зі скаргами на болі в правій половині грудної 
клітки при диханні, задишку, сухий кашель. 10 днів тому послизнувся на вули
ці, впав і сильно вдарився правим боком. При огляді: лежить на лівому боці. 
Права половина грудної клітки відстає при диханні. Крепітація і болючість 
111-!V ребер справа. Справа визначається притуплений перкуторний звук і різко 
ослаблене дихання. Рентrенолоrічно - ознаки ексудату, перелом III-IV ребер. 
Плевральна пункція - отримана кров. Ваша подальша тактика? 

А *Перевести в торакальне відділення 
В Призначити консервативну терапію 
С Повторні пункції порожнини плеври 
D Фіксуюча пов'язка на грудну клітку 
Е Призначити консультацію травматолога 

У чоловіка 35 років під час підняття ваги з'явився різкий біль в лівій поло
вині грудної 

клітини. Погіршення стану прогресувало, зростала задишка, слабкість, за
паморочення. Перкуторно зліва тимпаніт, аускультативно - дихання відсутнє. 
Який найбільш вірогідний діагноз? 

А *Пневмоторакс 
В Тромбоемболія легеневої артерії 
С Інфаркт міокарда 
D Лівосторонній грудинний радикуліт 
Е Міозит 

У хворої на 4 добу після оперативного втручання з приводу кистоми пра-
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вого яєчника раптово з'явились болі в правій половині грудної клітки з відхо
дженням харкотиння рожевого кольору, підвищення температури тіла до 
37,7°С. При обстеженні легень виявлено притуплення легеневого звуку в ниж
ніх відділах справа, там же вислуховуються поодинокі вологі хрипи. Яке ускла
днення найбільш імовірне? 

А *Інфаркт легені 
В Пневмонія 
С Абсцес легені 
D Ексудативний плеврит 
Е Пневмоторакс 

Чоловік 64 років, в минулому робітник ливарного цеху, доставлений в лі
карню зі скаргами на різкий біль в грудній клітці справа, задишку, сухий ка
шель. Тривалий час хворіє хронічним бронхітом. Об'єктивно: ціаноз, шийні ве
ни набухлі. ЧД-22/хв. При перкусії: справа - тимпаніт, зліва - коробочний звук. 
Дихання справа ослаблене, зліва - менш ослаблене, сухі хрипи. Тони серця 
ослаблені, акцент II тону над легеневою артерією, ЧСС-11 О/хв. Нижній край 
печінки на З см нижче реберної дуги. Який найвірогідніший діагноз ? 

А *Спонтанний пневмоторакс 
В Сухий плеврит 
С Загострення бронхіту 
D Правостороння пневмонія 
Е Невралгія міжреберних нервів 
Хворий 55 років скаржиться на слабкість протягом 2-х місяців, біль в пра

вій половині грудної клітки, кашель, виділення харкотиння з прожилками крові. 
Рентгенологічно: інтенсивна тінь трикутної форми на ділянці нижньої долі, 
зв'язана з середостінням. Про яке захворювання слід подумати? 

А *Центральний рак нижньої долі справа 
В Туберкульоз легень 
С Бронхоектатична хвороба 
D Інфаркт легень 
Е Плевропневмонія 

Хворий 50 років надійшов в лікарню на 9 день після початку захворюван
ня зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5 С, різку слабкість, біль 
в ділянці правої лопатки при диханні, сухий кашель. ЧД - 28/хв. пульс - І ОО/хв, 
ознаки інтоксикації. В зоні правої лопатки притуплення перкуторного тону, 
бронхіальне дихання, поодинокі дрібнопузирчаті та крепітуючі хрипи. Через 
три доби виник напад кашлю з виділенням 200 мл гнійної мокроти, після чого 
температура тіла знизилася. На рівні кута лопатки виявлено на фоні інфільт
рації легені округле просвітлення з горизонтальним рівнем. 

Який найбільш вірогідний діагноз? 
А * Гострий абсцес легені 
В Киста легені 
С Рак легені з розпадом 
D Бронхоектазії 
Е Обмежена емпієма плевральної порожнини 

У чоловіка 46 років виявлено пневмонію із множинними порожнинами ро
зпаду в обох легенях. Лікування пеніциліном було неефективним. З бронхопу
льмонального лаважного вмісту був висіяний золотистий стафілокок, який має 
стійкість до метициліну. Призначення якого з антибактеріальних засобів є оп-
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тимальним в даній ситуації? 
А *Клафоран 
В Карбеніцилін 
С Ампіцилін 
D Тетрациклін 
Е Бісептол 

Пацієнт 38 років хворіє на бронхіальну астму близько 5 років. Напади яду
хи легкі, знімаються таблеткою еуфіліну або двома вдихами дозованого симпа
томіметика. Щоночі між 4 і 5 годиною виникає затруднене дихання, яке зніма
ється дозованим симпатоміметиком. Який бронхолітик доцільно рекомендувати 
хворому перед сном з метою попередження нічних симптомів? 

А *Теопек 
В Сальбутамол 
С Антровент 
D Еуфілін 
Е Беротек 

Хворого 56 років турбує кашель, задишка, підвищення температури до 
37,5°С ввечері. Захворів б тижнів тому, стаціонарно було поставлено діагноз 
гострої вогнищевої пневмонії справа в нижній долі. Після проведеного курсу 
лікування рентrенологічно зберігається інфільтрація в нижній долі справа. В 
крові: еозинофілів - 6%. Який найбільш ймовірний діагноз? 

А * Затяжна пневмонія 
В Раклеrені 
С Абсцес легені 
D Еозинофільний інфільтрат 
Е Туберкульоз легені 

Хворий 65 років скаржиться на ядуху, кашель з виділенням рожевої мок
роти, яка піниться, відчуття нестачі повітря, страх смерті. Об'єктивно: ортоп
ноє. Шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт. Дихання жорстке, в ниж
ньо-задніх відділах з обох сторін - вологі дрібно- та середньопухирчаті хрипи. 
ЧД-40/хв. Тони серця різко приглушені. На верхівці серця - ритм галопу. Який 
попередній діагноз? 

А *Набряк легенів 
В Астматичний статус 
С Крупозна пневмонія 
D Інфаркт-пневмонія 
Е Тромбоемболія легеневої артерії 

При перкусії легенів визначена ділянка з тимпанічним звуком, з амфори-
чним диханням. Яку хворобу можна запідозрити в першу чергу? 

А *Прорваний у бронх абсцес легені 
В Гангрена легені 
С Сухий плеврит 
D Бронхоектатична хвороба 
Е Пневмонія 

У хворого було діагностовано пневмонію. Не дивлячись на лікування, 
з'явилась rектична лихоманка, а потім виділення харкотиння "повним ротом". 
Яку хворобу можна запідозрити в першу чергу? 
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А * Абсцес легені 
В Бронхоектатична хвороба 
С Крупозна пневмонія 
D Казеозна пневмонія 
Е Стафілококова пневмонія 

Хворий скаржиться на нестерпний кашель з виділенням до 600 мл за добу 
гнійного харкотиння шоколадного кольору з гнилісним запахом. Захворів гос
тро, температура 39°С, лихоманка неправильного типу. На рентгенограмі: діля
нка затемнення з порожниною у центрі, з неправильними контурами та з рів
нем рідини. Яку хворобу можна запідозрити в першу чергу? 

А *Гангрена легені 
В Абсцес легені 
С Кавернозний туберкульоз 
D Бронхоектатична хвороба 
Е Рак легені з розпадом 

До лікаря звернувся хворий 19 років, котрий раніше хворів сухим плеври
том, бронхітами. Під час стрибка у висоту на спортивному майданчику відчув 
гострий біль у лівому боці, сильну задишку. Об'єктивно: блідий, сині губи, лі
ва половина грудної клітки відстає. Перкуторно: зліва - тимпаніт, аускультати
вно - послаблення дихання. Пульс - 98/хв., АТ - 90/50 мм. рт. ст. Чим зумов
лене порушення стану хворого? 

А *Спонтанним пневмотораксом 
В Серцевою недостатністю 
С Судинною недостатністю 
D Плевральним ексудатом 
Е Бронхіальною обструкцією 

Хворий 35 років на З день захворювання скаржиться на задишку, кашель з 
харкотинням "рожевого" кольору, біль у лівій частині грудної клітини, озноб. 
Стан важкий. На щоці - герпес. ЧД - 34/хв. Ліва половина грудної клітки відстає 
в диханні. Нижче кута лівої лопатки дихання послаблене, незвучна крепітація. 
Який попередній діагноз у хворого? 

А * Негоспітальна лівостороння нижньочасткова пневмонія 
В Бронхоектатична хвороба 
С Лівосторонній плеврит 
D Лівосторонній пневмоторакс 
Е Абсцес нижньої частки лівої легені 

Хворий 22-х років через З дні після ГРВІ скаржиться на дертя за грудни
ною, кашель із слизистим харкотинням. Стан задовільний. Перкуторно: легене
вий звук, над легенями - жорстке дихання. Рентгенограма легенів - без змін. 
Який діагноз у хворого? 

А * Гострий бронхіт 
В Грип 
С Гострий ларингіт 
D Прикоренева пневмонія 
Е Гострий фарингіт 

Хворий на цукровий діабет занедужав після зловживанням алкоголем. 
Скаржиться на задишку, кашель с кров'янистим желеподібним харкотинням, 
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підвищення температури до 39°С. Стан важкий. Шкіра бліда. В легенях справа 
послаблене дихання. ЧД - 28/хв. Рентгенограма легенів: неоднорідне затемнен
ня нижньої частки правої легені з просвітленням в середині. Аналіз харкотин
ня: еластичні волокна, Гр(-) диплобацили з світлою капсулою. В крові помірна 
еозинофілія. Який попередній діагноз ? 

А * Пневмонія Фрідлендера нижньої частки правої легені 
В Туберкульоз нижньої частки правої легені 
С Дольова (крупозна) пневмонія 
D Параканкрозна пневмонія нижньої частки правої легені 
Е Гангрена нижньої частки правої легені 

Чоловік 59 років поступив в клініку після нічного нападу задухи. З роки 
тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: ортопное, ЧД 32/хв, ціаноз губ, 
пульс l ОО/хв, АТ 110/80 мм рт.ст. В легенях вислуховуються вологі середньо
та дрібнопухирчасті хрипи. Який основний початковий патофізіологічний ме
ханізм розвинутого стану у хворого? 

А *Високий гідростатичний тиск у легеневих капілярах 
В Підвищення судинної та альвеолярної проникливості 
С Низький онкотичний тиск крові 
D Порушення лімфотоку 
Е Надмірне розрідження в альвеолах 

Хворий Я. 32 років після переохолодження відчув загальну слабкість, піт
ливість, підвищену температуру, з"явився кашель. Об'єктивно: грудна клітка 
симетрично бере участь у диханні, справа під лопаткою притуплення перкутор
ноrо звуку, ослаблене везикулярне дихання, вологі звучні дрібнопухирчасті 
хрипи. В крові: лейкоцити - 8,2 r/л, ШЗЕ - 21 мм/год. Який діагноз найбільш 
ймовірний? 

А *Неrоспітальна пневмонія 
В Хронічний бронхіт 
С Гострий бронхіт 
D Раклеrені 
Е Туберкульоз 
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