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Присвячується моєму Учителю,
Валентину Йосиповичу Кресюну,
в знак подяки за працю, вкладену 

в учнів і послідовників…
Автор

ПЕРЕДМОВА

Кожна книга має свою передісторію. Рішення про створення “Фарма-
кології в рисунках і схемах” було зумовлене надзвичайним інтересом до 
лекцій, що читаються на кафедрі. Коли в 2009 році вийшло перше видання 
цієї книги, ми й не припускали, наскільки вона стане популярною серед ши-
рокого кола читачів: від студентів, інтернів – до лікарів, провізорів і викла-
дачів. Із різних куточків України та з інших країн було отримано величезну 
кількість вдячних відгуків. Це продиктувало необхідність перевидання по-
сібника. Дякуємо всім читачам і раді, що наші ідеї і праця, представлені у ви-
гляді даної книги, приносять людям користь.

Посібник являє собою своєрідний екскурс по сучасній фармакології. 
Фармакологія стала сьогодні не просто медичною наукою про дію ліків на 
живий організм. Вона органічно інтегрувалася з біологією, неорганічною та 
органічною хімією, біохімією, нормальною і патологічною фізіологією, нор-
мальною і патологічною анатомією, гістологією, мікробіологією, імуноло-
гією, всіма клінічними дисциплінами та, звичайно, фармацією, наукою про 
“мистецтво виготовлення ліків”. Якщо в минулі століття спостерігався поділ 
“вчення про ліки”: окремо виділялася “аптекарська гілка” (фармація), окре-
мо – лікування (власне фармакологія), то нині відзначається тісне перепле-
тення цих наук; так виходить з розуміння того, що в житті все відбувається за 
єдиними біологічними законами. Це вимагає від сучасного лікаря при при-
значенні ліків глибоких знань фундаментальних і прикладних дисциплін.

На що хотілося б звернути особливу увагу читачів. По-перше, внаслідок 
величезного інформаційного потоку, пов’язаного з неймовірно великою 
кількістю оригінальних (брендових) препаратів і тисячею їх відтворених ко-
пій (генериків) з різноманітними комерційними назвами, істотно змінилося 
розуміння фармакології та методів її пізнання. У сучасної людини, що опа-
новує фармакологію, має формуватися насамперед загальне уявлення про 
ту чи іншу групу лікарських засобів, а не просто “заучування” фармакологіч-
них характеристик окремих препаратів. Тому в даній книзі автор акцентував 
увагу на основних моментах, які націлюють читачів на розуміння загальних 
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закономірностей дії кожної фармакологічної групи лікарських засобів. Це, 
поза сумнівом, допоможе лікарю в подальшому індивідуалізувати призна-
чення фармакотерапії, а також добре орієнтуватися в інформаційному про-
сторі при появі нових оригінальних і генеричних лікарських засобів.

Схематичний, у вигляді графіків, малюнків, таблиць, виклад матеріалу до-
зволить читачеві виділити головні моменти у фармакокінетиці, фармакодина-
міці, показання та протипоказання до призначення, небажані ефекти окре-
мих груп препаратів. Однак це не виключає необхідності глибокого вивчення 
монографічної, довідкової та періодичної літератури.

Керуючись головним лікарським принципом “Не нашкодь!”, лікар пови-
нен обґрунтовувати вибір призначуваного препарату не просто на його по-
казниках, викладених в інструкції з клінічного застосування або довідниках, 
а  на глибокому розумінні індивідуальних особливостей особистості й орга-
нізму пацієнта в зіставленні з особливостями фармакокінетики, фармакоди-
наміки і фармакотоксикодинаміки даного лікарського препарату. З огляду на 
ту обставину, що головні вимоги, які пред'являються до сучасної фармако-
терапії, – це максимальна персоналізація, ефективність, раціональність і, го-
ловне,  – безпека, лікар при призначенні лікарських засобів особливу увагу 
повинен приділяти можливому розвитку небажаних ефектів. Згідно із сучас-
ними вимогами до “медикаментозної безпеки”, кожен лікар зобов'язаний (!) 
Інформувати хворого про можливі негативні наслідки призначеної фармако-
терапії. Знання перерахованих особливостей, вміння при необхідності корек-
тно провести фармакозаміну сприятиме підвищенню комплаєнтності, а зна-
чить, і успішності лікування, поліпшенню якості життя пацієнта.

Цю мету й переслідував автор у пропонованому широкому колу читачів 
виданні.

І останнє. Фармакологія – це філософія життя лікаря. І нікому не можна за-
бувати, що “тільки в умілих руках речовина стає ліками, а в невмілих – отру-
тою”. 

Член-кореспондент НАМН України, 
заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України,
доктор медичних наук, професор

В. Й. Кресюн
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I



8 Розділ І. Введення у спеціальність

Тема 1Тема 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

ЛІКОЗНАВСТВО

Фармакологія – медико-
біологічна наука про взаємодію 
ліків з живими організмами

Фармація – наука про будову, 
властивості, виготовлення 
і доведення до пацієнта ліків

ЛІКИ  (pharmacon)

ІСТОРІЯ

“Materia medica” – “Матерія медика”, або “Про медичну 
матерію” (праця Педанія Діоскорида, ≈ 60 р. н. е.)

XVIII ст.   розділення вчення “матерія медика” на фар-
макологію і  фармацію й  становлення фар-
макології як навчальної дисципліни

1860 р.   німецький лікар і  хімік БУХГЕЙМ  Р. Ф. за-
снував першу у  світі лабораторію експери-
ментальної фармакології, створив наукову 
школу фармакологів (Тартуський університет, 
Росія)

XХ ст.  розвиток клінічної фармакології та спеціаль-
них напрямків

БУХГЕЙМ
Рудольф 

Фрідріхович 



9Тема 1. Загальна фармакологія

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БОРИСОВ
Петро Якович

(1902–1916)

ЛАВРОВ
Давид Мелітонович

(1921–1928)

ЦИГАНОВ
Сергій Васильович

(1928–1958)

МАКСИМОВИЧ
Ярослав Борисович

(1960–1985)

КРЕСЮН
Валентин Йосипович

Член-кореспондент НАМН України, 
д. мед. н., професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України. 

Очолює кафедру з 1985 року



10 Розділ І. Введення у спеціальність

ФАРМАКОЛОГІЯ

Напрямки фармакології
  теоретична
  експериментальна
  клінічна
  спеціальні:

педіатрична, геріатрична,
радіаційна, імунофармакологія, пси-
хофармакологія, фармакогенетика, 
хронофармакологія та ін.

Види фармакотерапії
  етіотропна
  патогенетична
  симптоматична
  профілактична
  превентивна
  замісна
  стимулююча
  адаптаційна
  гальмуюча й ін.

ФАРМАКОЛОГІЯ

 Лікарська рецептура – розділ, який вивчає порядок і правила про-
писування ліків у різних лікарських формах

 Фармакокінетика – розділ фармакології, який ви-
вчає “рух” ліків по організму, тобто процеси всмокту-
вання, розподілу по органах і тканинах, біотрансфор-
мації (метаболізму) і виведення ліків

 Фармакодинаміка – розділ фармакології, який вивчає всі ті зміни, які 
відбуваються в результаті взаємодії ліків з живим організмом (ефекти 
і механізми дії ліків)

 Фармакотоксикодинаміка – розділ фармакології, який вивчає 
можливий небажаний вплив ліків на живий організм
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ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІКІВ

  хімічна будова (глікозиди, алкалоїди, стероїди, 
антибіотики тощо)

  фармакологічна дія (холіноблокатори, антикоагулянти, 
діуретики та ін.)

  терапевтичне призначення (гіпотензивні, антиангінальні, 
протимікробні тощо)

Рекомендована ВООЗ
Анатомо-терапевтична і хімічна (Anatomical Therapeutic Chemical – ATC) 
класифікація – система поділу лікарських препаратів на групи залежно 
від їхньої дії на певний анатомічний орган або систему, а також від їх хі-
мічних, фармакологічних і терапевтичних властивостей

НОМЕНКЛАТУРА ЛІКІВ

  Міжнародні непатентовані назви (МНН), які затверджуються офіцій-
ними органами охорони здоров’я і  використовуються в  національній 
та  міжнародній фармакопеях (збірниках стандартів і по-
ложень, які нормують якість лікарських засобів), довідниках 
і формулярах лікарських засобів

  Торговельні (фірмові або комерційні) назви

  Брендовий, або інноваційний (оригінальний) препарат  – це нова 
активна субстанція, яка раніше не застосовувалась, або вже відомий 
фармакологічний продукт при новому його показанні до застосуван-
ня, в іншій дозі або способі призначення

  Генеричний препарат – копія брендового, що виробляється фарма-
цевтичними фірмами за вторинною ліцензією, тобто фірми самі його 
не розробляли і не мали першої ліцензії на його виробництво
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ТЕРМІНОЛОГІЯ

  Лікарська сировина  – це продукти рослинного, тваринного, міне-
рального, бактеріального, грибкового і  синтетичного походження, з 
яких отримують лікарську речовину

  Прекурсор – хімічна речовина, вихідний компонент або учасник про-
міжних реакцій при синтезі будь-якої речовини

  Лікарська речовина (ЛР) – це індивідуальна хімічна сполука або 
біологічна речовина, що використовується як лікарський засіб

  Лікарський засіб (ліки, ЛЗ) – це засіб, що включає одну або кіль-
ка ЛР і дозволений для клінічного застосування уповноваженим 
на те органом країни (Державний екс пертний центр МОЗ Украї-
ни)

  Лікарський препарат  – це ЛР у вигляді певної 
лікарської форми

  Лікарська форма  – це стан ЛР, зручний для 
практичного застосування з метою отримання 
лікувального або профілактичного впливу

СУЧАСНІ СВІТОВІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ, БЕЗПЕКИ І ЯКОСТІ ЛІКІВ

бі
ол

ог
іч

но
 а

кт
ив

на
 р

еч
ов

ин
а GLP GCP GMP GDP GPP

доклінічні 
випробу-

вання

клінічні 
випробу-

вання

виробни-
цтво

оптова 
торгівля

роздрібна 
торгівля

споживач

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І БЕЗПЕКИ
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ДОЗА

ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

За призначенням:
 дозовані
 недозовані

За консистенцією:
 тверді (порошки, капсули, таблетки, драже, при-

сипки тощо)
 рідкі (настої, відвари, настоянки, краплі, розчини, 

суспензії, емульсії тощо)
 м’які (супозиторії, пластири, мазі, лініменти тощо)

За виготовленням:
 магістральні
 офіцинальні

(грец. dosis – прийом, порція) – це кількість 
лікарської речовини, що виражається у: 

то
кс

ич
ні

Ш
ир

от
а 

т
ер

а-
пе

вт
ич

но
ї д

ії

 мінімальна 
терапевтична

  вагових (… 0,001, 0,01, 0,1, 1,0, 
10,0 … г)

  об’ємних (… 0,1, 1, 10 … мл)

  біологічних одиницях 
(УО, ОД, МО)

ВИДИ ДОЗ
 разова (dosis pro dosi): 

мінімальна діюча, 
середньотерапевтична, вища 
разова, ударна, підтримуюча

 добова (dosis pro die)

 курсова (dosis pro cursus)

 ефективна (ЕD
50

)

 летальна (LD)

 вища 
терапевтична

 середньотера-
певтична



14 Розділ І. Введення у спеціальність

ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА

Рецепт (лат. recipere – взяти) – це письмовий  припис лікаря 
фармацевту про приготування, відпуск лікарського препарату певній 

особі з вказівкою способу його застосування

I. Inscriptio

II. Praepositio

IV.  Subscriptio

VI. Nomen medici
V. Signatura

Поліклініка № 1 м. Одеси
м. Одеса, вул. Мізикевича, 15, тел. 33-33-33
Дата – 10 вересня 2018 р.
Хворий – Іванов І. І., 56 років
Лікар – Безимянний С. С.

M. f. pulvis. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 4 рази на день

Підпис      Печатка

IIІ.  Designatio 
materiarum

Pyridoxini hydrochloridi 0,002 Basis
Acidi nicotinici 0,025 Adjuvans
Sacchari 0,3 Constituens

Rp.:

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФАРМАКОКІНЕТИКИ

Лікарський препарат

ШКТ
печінковий 
метаболізм

Перорально ПарентеральноВСМОКТУВАННЯ

ТРАНСПОРТ

РОЗПОДІЛ

Плазма крові

Незв’язана 
фракція

Зв’язана 
з білком

Тканини 
Первинний 

фармакологічний 
ефект

Вторинний 
фармако-
логічний 

ефект
БІОТРАНСФОРМАЦІЯ

ВИВЕДЕННЯ – ЕКСКРЕЦІЯ 
ЕЛІМІНАЦІЯ

“поріг першого 
проходження”



Розділ

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ,ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ,
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕРИФЕРИЧ-ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕРИФЕРИЧ-
НИЙ ВІДДІЛ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИНИЙ ВІДДІЛ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

IІ
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ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ЕФЕРЕНТНУ ІННЕРВАЦІЮНА ЕФЕРЕНТНУ ІННЕРВАЦІЮ

Тема 2Тема 2 ХОЛІНОТРОПНІ ЗАСОБИ

ІСТОРІЯ
1920 рр.  ДЕЙЛ  Г. відкрив мускарино- і  нікотиноподібний 

вплив ацетилхоліну; описав адренергічні і холінер-
гічні волокна

1921р.  ЛЕВІ  О. експериментально доказав медіаторний 
механізм передачі імпульсу

1924 р.  САМОЙЛОВ  О. П. припустив роль хімічного меха-
нізму гальмування ЦНС

1930 рр.  ЗАКУСОВ В. В. запропонував синаптичну теорію дії 
лікарських речовин на ЦНС

1946 р.  АНІЧКОВ С. В. відкрив Н-холінорецептори в сино-
каротидній зоні

1946 р.  ЕЙЛЕР У. встановив медіаторну роль норадреналіну

НЕРВОВА СИСТЕМА

ПЕРИФЕРИЧНА

ВЕГЕТАТИВНА

ЕФЕРЕНТНА

СИМПАТИЧНА

ЦЕНТРАЛЬНА

АФЕРЕНТНА

СОМАТИЧНА

ПАРАСИМПАТИЧНА

ЗАКУСОВ
Василь

Васильович
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РЕЧОВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МЕДІАТОРНІ ПРОЦЕСИ

 холінергічні (холінотропні)
 адренергічні (адренотропні)
 дофамінергічні (дофамінотропні)

Агоністи

ефекти

Антагоністи

…міметичний анти … ергічний

прямої
(на рецептори)

непрямої
(опосередковано)

прямої – 
блокатори (літики)

непрямої 
(опосередковано)

дії дії

 серотонінергічні
 ГАМК-ергічні
 гістамінотропні тощо

СХЕМА НЕЙРОНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ

Парасимпатична НС

Соматична НС

скелетна 
мускулатура

Мозкова речовина 
надниркових залоз

потові залози

гладкі м’язи, 
серце, залози

гладкі м’язи, 
серце, залози

судини нирок

Си
м

па
ти

чн
а 

Н
С

АХ АХ

АХ

АХ

АХ

HA

АХ

АХ

АХ

адреналін,
НАН

Н

Н

Н

Н

М

М

D

Н

 ацетилхолін (АХ), норадреналін (НА), 
рецептори нікотинові (Н), 

мускаринові (М), дофамінові (D)
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ Н-ХОЛІНОРЕЦЕПТОРІВ

Нейронального типу

  ЦНС (кора великих півкуль, нейро гіпофіз, 
довгастий мозок, клітини Реншоу спинного 
мозку)

  вегетативні ганглії
  мозковий шар надниркових залоз
  синокаротидна зона

М’язового типу
  скелетна мускулатура

 – ацетилхолін, АЦХ – ацетилхолінестераза

ХОЛІНЕРГІЧНИЙ СИНАПС

М-, Н-холінорецептори 
постсинаптичної мембрани

пресинаптична мембрана

пресинап-
тичний 

рецептор
реаптейк 

холіну

ЕТАПИ ДІЇ ЛІКІВ

3. Під впливом 
Са2+ викид 
у синаптичну 
щілину

6. Реаптейк 
медіатору 
або його 
фрагмента

5. Руйнування 
медіатору 
ферментом

1. Синтез 
медіатору

4. Взаємодія 
з рецепторами

2. Накопичення 
в пресинаптичних 
везикулах

АЦХ

Ацетилхолін

Холін
Na+

Холін

Ацетат



30 Розділ II. Лікарські засоби, що впливають на периферичний відділ нервової системи

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЇ РЕЧОВИН, 
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИНАПТИЧНУ ПЕРЕДАЧУ

ТОЧКИ ПРИКЛАДАННЯ ХОЛІНОМІМЕТИКІВ

Прямої дії – взаємодія з рецептором:
 агоністи – ... міметики
 антагоністи – ... блокатори (-літики)

Непрямої дії – вплив на інші етапи передачі:
   активуючі – ... міметики: ↑ вмісту медіатору в синаптичній щілині 

(шляхом ↑ синтезу, або ↑ викиду медіатору в синаптичну щілину, або ін-
гібування ферменту, що руйнує медіатор, або ↓  реаптейку – зворотний 
захват медіатору (його фрагмента), або відразу кілька перечислених ме-
ханізмів)

   що пригнічують передачу – анти-... (наприклад, антидофамінергічні 
тощо): ↓ вміст медіатору в синаптичній щілині (↓ синтез або ↓ викид ме-
діатору в синаптичну щілину, або активують фермент, що руйнує медіатор, 
або ↑ реаптейк)

Непрямої дії – 
інгібітори 

ацетилхолін-
естерази

М-, Н- 
(карбахолін)

М- (пілокарпін, 
ацеклідин)

Н- (нікотин, 
нікоретте, 
цититон) М- або Н-холінорецептори

оборотні:
прозерин, 

фізостигмін, га-
лантамін 

необоротні:
ФОС, БОР, 

інсектициди

Прямої 
дії – 

агоністи 
рецепторів

АЦХ

Ацетилхолін
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КЛАСИФІКАЦІЯ ХОЛІНОМІМЕТИКІВ

М- Н-
М-, Н-

прямої дії непрямої 
(антихолінестеразні)

Пілокарпін
Ацеклідин

Цититон 
Лобелін
Нікоретте

Ацетилхолін
Карбахолін

Оборотні:
прозерин, фізостигмін;
галантамін, піридостигмін
Необоротні:
ФОС, БОР, інсектициди

ФАРМАКОДИНАМІКА

Серце “-” іно- (↓ сили скорочень)
 “-” хроно- (↓ ЧСС)
 “-” дромотропний (↓ провідності)

Судини розширення

Бронхи спазм

ШКТ моторика – посилення (↑)
 сфінктери – розслаблення
 секреція – підвищення (↑)

Сечовий міхур детрузор – ↑ тонусу
 сфінктери – розслаблення

М-ХОЛІНОМІМЕТИКИ (ПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ)

Пілокарпін (алкалоїд* пілокарпуса перистолистого), ацеклідин

див. тема №8
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М-ХОЛІНОМІМЕТИКИ

ПОКАЗАННЯ

 глаукома (пілокарпін)
 атонія, паралітична непрохідність кишечника (ацеклідин)
 атонія сечового міхура (ацеклідин)

ПРОТИПОКАЗАННЯ

  бронхіальна астма, обструктивні бронхіти
  виразкова хвороба шлунка
  механічна непрохідність кишечника
  порушення ритму серця
  гіпотензії
  гіперкінези (епілепсія тощо)

Залози  (потові, сльозові, слинні, 
бронхіальні): ↑ секреції

Око міоз

  спазм акомодації 
(короткозорість)

  ↓ внутрішньоочного
тиску

ЦНС  гіперкінез, інсомнія

ФАРМАКОДИНАМІКА (продовження)
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АНТИХОЛІНЕСТЕРАЗНІ ПРЕПАРАТИ

КЛАСИФІКАЦІЯ
 рослинного походження (алкалоїди, третинні 

аміни) – фізостигмін (езерин), галантамін
 синтетичні – четвертинні: прозерин (неостигмін), 

піридостигмін; третинні аміни: іпідакрин 
(нейромідин, аміридин), донепезил, аміностигмін

ФАРМАКОКІНЕТИКА
Всмоктування: всередину, п/ш, в/м, в/в, кон’юнктивально; третинні аміни 
добре всмоктуються, четвертинні – біодоступність per os 8–30 %
Розподіл: третинні добре проникають крізь ГЕБ, плаценту
Виведення: в основному нирками; дія прозерину – 2–4 год, піридостиг-
міну – 10–15 год

ФАРМАКОДИНАМІКА
  М-холіноміметичні ефекти

 +
  Нервово-м’язова передача – посилення (↑), значніше діють четвер-

тинні сполуки; у великих дозах – пригнічення (↓)
  ЦНС – стимуляція + ↑ пам’яті, навчання

ПОКАЗАННЯ
 паралічі, парези, поліомієліт, реабілітаційний період після травм, 

інсульту (фізостигмін, галантамін, прозерин), хвороба Альцгеймера 
(іпідакрин, донепезил)
 міастенія (прозерин, галантамін)
 глаукома (фізостигмін, прозерин)
 атонія сечового міхура, атонія і паралітична непрохідність кишечника 

(прозерин)
 декураризація (галантамін, прозерин)
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ГОСТРЕ ОТРУЄННЯ НЕОБОРОТНИМИ ІНГІБІТОРАМИ 
АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ (ФОС, БОР)

КЛІНІКА
  бронхоспазм, параліч дихального центру
  брадикардія, атріовентрикулярна блокада, гіпотензія
  блювота, посилена болюча перистальтика кишечника (тенезми), діарея
  рясне потовиділення, гіперсалівація
  міоз, спазм акомодації, сльозотеча
  мимовільне сечовипускання
  клоніко-тонічні судоми

ПЕРША ДОПОМОГА
 антидоти – реактиватори холінестерази 

(алоксим, дипіроксим, ізонітрозин)
 атропіну сульфат (2–3 мл 0,1 % р-ну п/ш)

ГОСТРЕ ОТРУЄННЯ МУСКАРИНОМ

КЛІНІКА
  збудження ЦНС (галюцинації, делірій)
  брадикардія, атріовентрикулярна блокада, 
гіпотензія

  бронхоспазм, бронхорея
  блювота, посилена болюча перистальтика 
кишечника (тенезми), діарея

  потовиділення, гіперсалівація
  міоз, спазм акомодації, сльозотеча

Смерть настає від паралічу дихального центру!

ПЕРША ДОПОМОГА
Антидот – атропіну сульфат (10–15 мг в/в)

Зарин,
Зоман
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Прямої дії –
оборотні антагоністи 

рецепторів

М-, Н- або центральні 
(циклодол, тропацин, 
апрофен)

М- (атропін, препарати 
красавки, скополамін, 
платифілін тощо)

М1- (пірензепін)

Н- (гангліоблокатори, 
міорелаксанти)

М- або Н-холінорецептори

ТОЧКИ ПРИКЛАДАННЯ ХОЛІНОБЛОКАТОРІВ

М-ХОЛІНОБЛОКАТОРИ

КЛАСИФІКАЦІЯ
 рослинного походження (алкалоїди, третинні аміни): атропін і препа-

рати красавки, скополамін, платифілін
 синтетичні: четвертинні – метацин, іпратропіум тощо, третинні аміни – 

пірензепін

ФАРМАКОКІНЕТИКА
Всмоктування: третинні аміни добре всмоктуються 
в ШКТ, четвертинні – 10–30 % від дози

Розподіл: третинні добре проникають крізь ГЕБ, 
особливо скополамін!

Виведення: нирками (атропін до 60 % у незміненому ви-
гляді)

Тривалість дії: Т1/2 атропіну близько 2 год, але ефекти 
на око до 72 год і більше

АЦХ

Ацетилхолін



Розділ 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ВПЛИВАЮТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУ 
НЕРВОВУ СИСТЕМУНЕРВОВУ СИСТЕМУ

III
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Тема 5Тема 5 ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ. 
АЛКОГОЛІ 

ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ

 Пригнічують функції ЦНС:
  засоби для наркозу
  снодійні
  протисудомні
  ненаркотичні анальгетики
  психотропні засоби (наркотичні аналь-
гетики, психодислеп тики, нейролептики, 
транквілізатори, психоседативні)

1842 р. ЛОНГ К. уперше застосував ефірний наркоз
1846 р.  16 октября МОРТОН В. публічно продемонстрував дію ефірного 

наркозу (день народження загальної анестезії)

1847 р.  1 лютого ІНОЗЕМЦЕВ Ф. І. уперше в Росії застосував ефірний 
наркоз

1847 Р.  ПИРОГОВ М. І. вперше застосував 
ефірний наркоз на полі бою

1847 р.  СИМПСОН Д. відкрив наркозну дію 
хлороформу

Через 100 років використано перший 
фторвмісний анестетик – фторотан

 Стимулюють
функції ЦНС:

  психотропні
(психостимулятори, 
антидепресанти)

  ноотропи, адаптогени
  аналептики

ІНОЗЕМЦЕВ
Фёдір Іванович

ПИРОГОВ
Микола Іванович

ЛОНГ
Кроуфорд Вільямсон

СИМПСОН
ДжеймсПерша операція під ефіром (Хінклі Р. , 1893)

ІСТОРІЯ

РЕЧОВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦНС
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СТАДІЇ НАРКОЗУ
 анальгезії
 збудження
 хірургічного наркозу:

  1-й рівень (III1) – поверхнева
  2-й рівень (III2) – легка
  3-й рівень (III3) – глибока
  4-й рівень (III4) – надглибока

 пробудження (агонії)

Симптоми Анальгезія Збудження
Хірургічна стадія

Параліч
I II III

О
чн

і с
им

пт
ом

и

зіниці

рухомість 
очей ++++ ++++ ++ фіксовані

рогівковий 
рефлекс ++++ ++++ + – – –

реакція на 
світло ++++ ++++ ++ + – –

очна щілина норма закрита напіввідкрита відкрита

рефлекси (глот-
ковий, черевний) +++ ++++ ++ – – –

дихання глибоке глибоке 
неритмічне

глибоке 
ритмічне

пригні-
чення

пригні-
чення

поверх-
неве 
рідке

пульс прискор. частий N N частий ниткопо-
дібний

АТ N підвищ. N N пониж. падає

тонус м’язів +++ ++++ ++ + – –

ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ

– речовини, що викликають оборотну втрату свідомості, всіх
видів чутливості, зниження м’язового тонусу і  рефлекторної 
активності при збереженні життєво важливих функцій орга-
нізму
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ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ЗАСОБІВ ДЛЯ НАРКОЗУ

ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ

  висока наркозна й аналгезуюча активність
  велика широта терапевтичної дії
  хороша керованість наркозом
  відсутність стадії збудження і низька токсичність 

(особ ливо дихання, ССС, печінка, нирки)
  стійкість при зберіганні, незаймистість, вибухобезпека

КЛАСИФІКАЦІЯ
 для інгаляційного наркозу:

  рідкі леткі речовини – галотан (фторотан), енфлуран, 
ізофлуран, десфлуран, севофлуран

  газуваті – закис азоту, ксенон
 для неінгаляційного наркозу:

  барбітурати – тіопентал, гексенал, метогекситал (брієтал)
  небарбітурові препарати – кетамін (каліпсол), пропанідид (сомбре-

він), пропофол (диприван), етомідат, предіон (віадрил), мідазолам, на-
трію оксибутират тощо

наркозна 
концентрація

молекулярний 
об’єм фази× × ліпідорозчинність = К

МЕХАНІЗМ ДІЇ
 ↑ порогової імпульсації клітин
 ↑ текучості мембран  зміна проникності іонних каналів
 ↓ активності ферментів  ↓ інтенсивності дихання клітин

Теорія Овертона – Мейєра (ліпідна) – анестезуюча
активність (К) тим вища, чим більша ліпідорозчинність:

ОЦІНКА АКТИВНОСТІ АНЕСТЕТИКУ
Мінімальна альвеолярна концентрація (МАК) – це концентрація анесте-
тику, яка попереджає рухову відповідь у 50 % хворих при тиску в 1 абсо-
лютну атмосферу
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ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ

ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО НАРКОЗУ
Галотан (фторотан), енфлуран, ізофлуран, закис азоту

Переваги
  велика широта терапевтичної дії
  хороша керованість наркозом

Недоліки
  необхідність спеціальної апаратури
  подразлива дія на слизові дихальних шляхів і органотоксичність
  нестабільні технічні характеристики (нестійкість, вибухонебезпечність, 

займистість тощо)

Препарати Актив-
ність

Швидкість ви-
ходу з наркозу

Міорелак-
сація

Вплив 
на системи

Фторотан висока середня висока ↓ АТ, ЧСС, дихання

Енфлуран висока висока дуже 
висока

невелика гіпотензія, 
↓ дихання

Ізофлуран висока висока висока невелика гіпотензія, 
↑ ЧСС, ↓ дихання

Азоту закис низька дуже висока не викликає –

ДЛЯ НЕІНГАЛЯЦІЙНОГО НАРКОЗУ
 короткої дії (до 15 хв)  – кетамін (каліпсол), пропанідид, метогекситал, 

етомідат, пропофол
 середньої дії (20–30 хв) – барбітурати (тіопентал натрію, гексенал)

 тривалої дії (60 хв і >) – натрію оксибутират
Переваги

  висока активність
  застосування поза операційною і в будь-яких умовах
  відсутність подразнення на слизові, рідко блювота

Недоліки
  складна керованість наркозом
  вузька широта терапевтичної дії
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ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ

УСКЛАДНЕННЯ НАРКОЗУ
 Дихання – ↓ дихального центру (фторотан, барбітурати); інгаляцій-

ні  – ларинго-, бронхоспазм (ваготонічне), ателектази, піс лянаркозна 
пневмонія, бронхіти
 ССС – аритмогенність (↓ скоротливість), брадикардія (ваготонічне), ↓ АТ 

(гангліо-, α-адреноблокуюча) (фторотан, барбітурати)
 ШКТ – гіперсалівація, спазмогенність (фторотан, барбітурати); нудо-

та, блювота; гепатотоксичність (фторотан)
 Гіпотермія або злоякісна гіпертермія (фторотан тощо)
 Кров – метгемоглобінемія (закис азоту)
 Алергічні реакції
 Порушення репродуктивної функції (закис азоту)
 Канцерогенність (персонал)

ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОГО НАРКОЗУ

Загальна анестезія
Анальгетики 
М-холінолітики 
антигістамінні 
тощо

Міорелак санти

Серцево-судинні 
засоби

Засоби, що впливають на енергетичний, 
водно-сольовий обмін

ШВЛ, дренаж 
бронхів

Виключення свідомості

Керування обміном речовин

Пригнічення 
рефлексів

Релаксація 
м’язів

Керування 
кровообігом

Керування 
диханням
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  усунення тривоги і страху – бензодіазепіни (діазепам, лора зепам)

  зниження секреції залоз і усунення негативних рефлексів n. vagus – 
М-холіноблокатори (атропін, платифілін)

  анальгетики – наркотичні анальгетики (морфін, фентаніл)

  антиеметики (протиблювотні засоби) – нейролептики (аміназин)

ПРЕМЕДИКАЦІЯ

ЕТИЛОВИЙ СПИРТ

ПОКАЗАННЯ

  дезінфікуюче (70–90 %)

  антисептик (70 %)

  розтирання, зігріваючі компреси (30–40 %)

  ↑ апетиту (8–12 % per os)

  завдяки калоригенності (100 г – 770 ккал), 
для парентерального харчування при кахексії 
(50–70 г на добу)

  набряк легені – як піногасник (парами)

  сепсис (33 % р-н в/в)

  антидот при отруєнні метиловим спиртом, етиленгліколем (30 % р-н 
50–100 мл всередину, кожні 2 год по 50 мл і в/в крапельно 100–400 мл 5 % 
р-ну до 1 мл/ кг/ добу)

  у фармації як розчинник, консервант, екстрагент тощо
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ФАРМАКОКІНЕТИКА АЛКОГОЛЮ
Всмоктування: 20 % – в шлунку; 80 % – в тонкому кишечнику (в основно-
му в дуоденумі). Пік концентрації в крові залежить від зловживання (натще 
у потаторів – людей, що п’ють постійно і багато, – через 15–0 хв, у здорових – 
через 30–80 хв), евакуаторної здатності ШКТ, кількості тощо

  ↑ абсорбцію: СО2-вмісні, теплі, слабоалкогольні (10–20 %) напої
  ↓ абсорбцію: високі концентрації алкоголю (30 % і вище), дубильні, 

сорбуючі речовини, жир, вуглеводи, цукор тощо 

Розподіл: триває 1–1,5 год, прямо пропорційно гідратації тканин (ви-
сокогідрофільний, помірно ліпофільний). Органотропність – головний 
мозок (кора, лімбічна система і мозочок; насичення триває і в фазу елімі-
нації); статеві органи, печінка, серце; проникає крізь плаценту, трудніше 
– в молоко
Елімінація: 90 % окисляється, екскреція 10 % в незміненому вигляді легеня-
ми (основний шлях), нирками (частина реабсорбується), потовими залозами

Біотрансформація алкоголю
 70–80 % в печінці, а також у нирках, мозку, легенях
 швидкість окиснення – ≈ 90–135 мг/кг за год (тобто 10 мл/год)
  генетично детермінована (швидкі та повільні ацетилятори, окиснюва-

чі), залежить від раси, статі (у чоловіків – 100–120, жінок – 75–90 мг/кг/
год), частоти зловживання тощо

І етап – окиснення до ацетальдегіду за участю:

 алкогольдегідрогенази (70–80 % алкоголю, основний у здорових):

С2Н5ОН + НАД  СН3СНО + НАД·Н + Н+

 цитохрому Р-450 мікросомальної етанолокиснюючої системи (10–
20 % алкоголю, ↑ у потаторів):

С2Н5ОН + НАДФ·Н + Н+ + О2  СН3СНО + НАДФ+ + 2Н2О

 каталази, оксидаз, пероксидаз тканин (10–20 % алкоголю, ↑ у потаторів):

С2Н5ОН + Н2О2  СН3СНО + 2Н2О

ІІ етап – окиснення ацетальдегіду в оцтову кислоту з участю мітохондрі-
альної НАД-залежної альдегіддегідрогенази:

СН3СНО + НАД+ + Н2О  СН3СООН + НАД·Н + Н+

ЕТИЛОВИЙ СПИРТ. АЛКОГОЛЬ
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МЕДІАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ
Ушкоджуючі фактори – алкоголь,

але більшою мірою – його метаболіт ацетальдегід

Алкоголь → ацетальдегід 
  ↑ ацетил-КоА в тканинах  піруват у лактат (лактацидемія, ацидоз), на-
копичення жирних кислот (жирові дистрофії органів, ожиріння при ал-
коголізмі)

  альдегіддегідрогеназа залучається в окиснення ацеталь дегіду й ↓ інак-
тивацію біогенних альдегідів (продуктів дезамінування катехоламінів 
під дією МАО), які конденсуються з вихідними моноамінами, утворюю-
чи галюциногени (морфіноподібні речовини: ацетальдегід + дофамін → 
сальсолінол; ацетальдегід + серотонін → гармалін)

  зміна обміну КА  утворення “хибних медіаторів” (тетрагідроізохіно-
лінів)  вивільнення ендорфінів  ↑ опіатних рецепторів (психотроп-
ний компонент)

  + ↓ ЦНС через ↑ ГАМКА-, 5НТ3-рецепторів?, ↓ NMDA-рецепторів, про-
никності Са2+ каналів тощо

ФАРМАКОДИНАМІКА
Резорбтивна дія
 ЦНС – пригнічуюче (депримуюче)

  легке сп’яніння (0,005–0,015 г/л) внаслідок гальмування кори і  ви-
вільнення з-під її впливу підкіркових центрів – емоційні порушення 
(ейфорія, балакучість, пожвавлення, ↓ самоконтролю, агресія тощо), 
↓ працездатності, розлади координації руху, зору

  середній ступінь сп’яніння (0,015–0,025 г/л) – недоладна мова, хитка 
хода, диплопія (порушення функції кори, базальних гангліїв, спинного 
мозку)

  тяжке сп’яніння (0,025–0,035 г/л) – сопорозний стан, судоми, гіпо-
термія, ↓ дихання, серцевої діяльності, ↓ АТ

 Кровообіг – капіляротоксичність, ↑ агрегації тромбоцитів, порушення 
мікроциркуляції (тромбози і крововиливи)

 Мозок, серце – мікроінсульти й мікроінфаркти, порушення метаболіз-
му (гіпоксія, ↑ ліполізу тощо), порушення нервово-гуморальної регуля-
ції (діенцефальний синдром)

 ШКТ – в низьких концентраціях ↑ секреції, у високих – ↓, а також гіпе-
рацидний гастрит; жирова дистрофія печінки  гепатит; панкреатит, 
фіброз, атрофія

 Імуносупресія, розлади статевої функції, тератогенність, ембріо-, фето-
токсичність тощо
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