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Розділ 4
Клінічна фармакологія засобів, які застосовуються 

для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту

Протикислотні засоби

кислотозалежні захворювання у XXI столітті займають провідне місце в структурі 
гастроентерологічних захворювань, серед яких – патологія стравоходу (гастроезофа-
геальна рефлюксна хвороба – ГЕРХ), шлунка і дванадцятипалої кишки (виразкова хво-
роба, гострі виразки, хронічний гастрит, гастродуоденіт, синдром невиразкової функ-
ціональної диспепсії). Найяскравішу клінічну картину і  найбільш фатальні наслідки 
для здоров’я людини має виразкова хвороба шлунка та Дпк. Ще у  1910 р. загреб-
ський хірург карл (Драгутин) Шварц (нім. von Karl Schwarz) сформулював основний 
постулат етіопатогенезу цього захворювання: “Немає кислоти  – немає виразки”. 
У 1982 році Warren та Marshall відкрили мікроорганізм H. pylori та довели його провід-
ну роль у розвиткові гастриту й виразкової хвороби.

Для розуміння патогенезу кислотозалежних захворювань необхідно згада-
ти фізіологічні основи секреції соляної кислоти. в  її регуляції беруть участь кілька 
взаємопов’язаних нервових, ендокринних і паракринних механізмів (рис. 13).

На поверхні парієтальних клітин існує три види рецепторів, стимуляція яких 
призводить до стимуляції секреції хлористоводневої кислоти (HCl) у просвіт шлунка. 

Рис. 13. схема регуляції секреції хлористоводневої кислоти (M. L. Schubert, D. A. Peura, 2008)
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ацетилхолін, який виділяється із закінчень n. vagus, стимулює М3-холінорецептори, 
які запускають фосфоліпазно -кальцієвий шлях секреції. Гістамін продукується ECL-
клітинами (еnterochromaffinlike cell  – ентерохромафіноподібна клітина) слизової 
оболонки шлунка й  паракринним шляхом впливає на H2-рецептори парієтальних 
клітин. Гастрин  – гормон, що виділяється G-клітинами антрального відділу шлун-
ка, кишечника та підшлункової залози. впливаючи на CCK2-рецептори (холецисто-
кінінові рецептори 2-го типу), він стимулює парієтальні й ECL-клітини. Таким чином, 
гастрин збільшує утворення HCl як за рахунок безпосередньої активації кислото-
продукції (менш значущий шлях), так і  опосередковано, підвищуючи синтез гістамі-
ну ECL-клітинами (провідний механізм впливу). основним інгібітором продукції HCl 
є соматостатин – гормон, що виділяється в шлунку, кишечнику, підшлунковій залозі. 
він впливає на парієтальні клітини ендокринним і паракринним шляхом, стимулюю-
чи соматостатинові SS2-рецептори, а також пригнічує надлишковий синтез гістаміну 
ECL-клітинами та гастрину – G-клітинами. кінцевою ланкою секреції HCl за наявності 
будь-якого виду стимуляції виступає клітинна помпа H+K+АТФ-аза, яка відповідає за 
виділення водневих іонів у просвіт шлунка проти градієнта концентрації.

Таким чином, секреція хлористоводневої кислоти в  шлунку стимулюється як 
у разі активації парієтальних клітин (вплив на М3-холінергічні, H2-гістамінові та CCK2-
гастринові рецептори), так і в разі гальмування виділення соматостатину (холінергіч-
на та H3-гістамінова стимуляція).

На сьогодні основною теорією етіопатогенезу виразково-запальних захворювань 
верхнього відділу ШкТ є теорія дисбалансу між факторами агресії та факторами 
захисту у цій ділянці (терези Шея) (рис. 14).

До групи агресивних факторів належать: гіперсекреція HCl та пепсину, інфікуван-
ня бактерією Н. pylori, травматизація слизової гастродуоденальної зони, порушення 

АГРЕСИВНІ ФАКТОРИ
• соляна кислота і пепсин;
• порушення моторики;
• hеІісоbасtеr руlогі;
• лікарські засоби

ЗАХИСНІ ФАКТОРИ
• слизово-бікарбонатний 

бар'єр;
• достатній кровоток;
• регенерація епітелію;
• імунний захист;
• простагландини

НОРМА

ВИРАЗКА

Терези ШЕЯ

Рис. 14. Терези Шея (рівновага між факторами агресії та захисту)
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евакуаторно-моторної діяльності шлунка, дуоденогастральний рефлюкс, лікарські 
препарати з ульцерогенним ефектом (НпЗп, глюкокортикоїди, цитостатики тощо).

До захисних факторів належать: поверхневий епітелій та слизово-бікарбо-
натний бар’єр, що його вкриває; активна клітинна регенерація, достатній крово-
обіг у  слизовій оболонці, цитопротективні речовини (простагландини, фукоза, 
N-ацетилнейрамінова кислота), антродуоденальний гальмуючий кислотний фактор, 
імунологічні механізми захисту.

лікування цієї групи захворювань включає застосування препаратів, які знижують 
активність факторів агресії, та тих, що підсилюють фактори захисту. До перших від-
носять антациди та альгінати (знижують рівень кислотності, не впливаючи на секре-
цію HCl), антисекреторні засоби (блокатори Н2-гістамінових рецепторів та  інгібітори 
протонної помпи, М-холіноблокатори). “Еволюція” лікарських засобів, які зменшують 
вплив кислотно-пептичного чинника, проходила від створення антацидних препара-
тів, блокаторів М-холіно- і Н2-гістамінових рецепторів до появи інгібіторів протонної 
помпи (іпп), результатом чого стало підвищення селективності дії, ефективності та 
безпеки фармакотерапії. окремо виділяють групи препаратів прямої антигелікобак-
терної дії – протимікробні засоби та препарати колоїдного вісмуту. крім того, існують 
групи препаратів допоміжного користування у  лікуванні хвороб з  підвищеним кис-
лотоутворенням: так звані гастропротектори (плівкоутворюючі, адсорбуючі та обво-
лікаючі), цитопротекторні простагландини та стимулятори регенерації (репаранти), 
стимулятори слизоутворення, а також спазмолітики та прокінетики.

антациди
Антациди – це лікарські засоби, які в результаті хімічних реакцій нейтралізують 

або проявляють буферну дію на наявну в шлунку кислоту, не впливаючи при цьому 
на її продукцію (anti – против, acidum – кислота). За виразом б. Е. вотчала, видатного 
клініциста-фармаколога, “луги підмітають шлунок”.

історія використання антацидів починається в далекому минулому: ще древньо-
грецькі лікарі полегшували прояви печії порошком із подрібнених морських раковин 
і коралів. У 1829 році аптекар Джеймс Мюррей приготував рідину на основі магнезії 
для лікування печії. сьогодні альтернативою коралового порошку стали більш доско-
налі антациди. До середини XX століття ці препарати залишалися основними для лі-
кування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки та усунення печії.

У міжнародній анатомо-терапевтично-хімічній класифікації в підрозділ “препара-
ти для лікування захворювань, пов’язаних з порушенням кислотності”, включена гру-
па “антациди, код A02а”, яка має вісім підгруп:

•	 A02аа препарати магнію
•	 A02AB препарати алюмінію
•	 A02AC препарати кальцію
•	 A02AD комбінація препаратів алюмінію, кальцію і магнію
•	 A02AD антациди у поєднанні з вітрогінними препаратами
•	 A02AG антациди у поєднанні зі спазмолітиками
•	 A02AH антациди у поєднанні з натрію бікарбонатом
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•	 A02AX антациди у поєднанні з іншими препаратами
при розробці та використанні цих препаратів беруть до уваги вимоги до ідеаль-

ного антациду:
1. висока кислотонейтралізуюча та адсорбуюча активність.
2. Утримання інтрагастрального рН в інтервалі 3–5.
3. Швидкий початок дії та тривалий ефект.
4. відсутність синдрому “рикошету” та вторинної гіперсекреції.
5. відсутність газоутворення.
6. відсутність системних НМР і порушень клР.
7. відсутність системних НМР, пов’язаних зі всмоктуванням Al, Mg, са, Na, Bi.
8. органолептичні властивості.
9. стабільність при тривалому зберіганні.
10. прийнятна ціна.
окрім того, сучасні антациди володіють цитопротективним ефектом, а також сти-

мулюють процеси клітинної регенерації.
антацидні препарати класифікують на системні, або ті, що всмоктуються (гід-

рокарбонат натрію, карбонат кальцію, оксид магнію), та несистемні, або ті, що не 
всмоктуються (місцевої дії) (гідроокис алюмінію, фосфат алюмінію, гідроокис магнію, 
трисилікат магнію). перші здатні збільшувати лужність крові, другі не впливають на 
кислотно-основний стан. Також за хімічними характеристиками антациди поділяють-
ся на аніонні (натрію гідрокарбонат, кальцію карбонат) і  катіонні (гелі гідроксидів 
алюмінію і магнію).

За механізмом дії виділяють нейтралізуючі і нейтралізуючо-обволікаючо-адсорбу-
ючі (алюмінію гідроксид, трисилікат магнію, “альмагель”, алюмінію фосфат (“Фосфалю-
гель”).

Фармакодинаміка та фармакокінетика
Системні антацидні засоби (натрію гідрокарбонат, натрію цитрат), швидко 

вступаючи в  реакцію з  HCl шлунка, нейтралізують її та сприяють зниженню пептич-
ної активності шлункового соку, усуненню прямої подразливої дії на слизову обо-
лонку шлунка і  дванадцятипалої кишки. антациди, що всмоктуються, нині зрідка 
застосовуються в  клінічній практиці. Це пояснюється великою кількістю небажаних 
медикаментозних реакцій. вступаючи в пряму реакцію нейтралізації з соляною кис-
лотою, ці препарати дають швидкий, але дуже нетривалий ефект, після чого показни-
ки внутрішньошлункового рН знову знижуються. вуглекислота, що утворюється при 
цьому, викликає відрижку і здуття живота. прийом антацидів, що всмоктуються, може 
призвести до виникнення феномену “рикошету”, тобто підвищення секреції соляної 
кислоти за рахунок стимуляції гастринпродукуючих клітин та безпосередньої дії ка-
тіонів кальцію на парієтальні клітини слизової оболонки шлунка. Гідрокарбонат на-
трію і карбонат кальцію майже повністю всмоктуються в шлунково-кишковому тракті 
та змінюють кислотно-лужну рівновагу організму, призводячи до розвитку алкалозу 
(системна дія). Якщо ж їх прийом супроводжується вживанням великої кількості мо-
лока, то може спостерігатися “молочно-лужний синдром”, що проявляється нудотою, 
блюванням, спрагою, головним болем, поліурією, руйнуванням зубів, утворенням ка-
менів у нирках.
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Несистемні антацидні засоби (магнію оксид, магнію гідроксид, магнію карбо-
нат, трисилікат магнію, алюмінію гідроксид, алюмінію фосфат, кальцію карбонат, каль-
цію фосфат, вісмуту карбонат тощо) нерозчинні у  воді, практично не адсорбуються 
в шлунково-кишковому тракті. У процесі нейтралізації шлункового соку утворюються 
хлористоводневі солі, які, реагуючи з карбонатом кишкового соку і соку підшлунко-
вої залози, утворюють гідроксид або карбонат початкової солі. Таким чином, орга-
нізм не втрачає ні катіонів (Н+), ні аніонів (Нсо3

 -) і  не відбуваються зміни кислотно-
основного стану.

основними кислотонейтралізуючими діючими речовинами сучасних антацидів 
є сполуки магнію, алюмінію і кальцію. Залежно від складу антациди, що не всмокту-
ються, розподіляють на три групи:

1. Монопрепарати (представлені одним з антацидів, що не всмоктуються).
2. комбіновані алюмінієво-магнієві антациди, компоненти яких представлені 

в різних співвідношеннях.
3. комбіновані антациди з додаванням інших діючих речовин (анестетики, вітро-

гонні, спазмолітики та ін.).
Найчастіше у складі сучасних антацидних препаратах використовується збалан-

сована комбінація сполук магнію (оксид магнію, гідроксид магнію, пероксид магнію, 
карбонат магнію) і алюмінію (гідроксид алюмінію, фосфат алюмінію та інші). Такі анта-
цидні препарати характеризуються повільнішою появою терапевтичного ефекту, але 
мають довший час дії. сполуки Al та Mg мають різні характеристики дії та проявляють 
дещо різні ефекти при їх окремому застосуванні (табл. 47, табл. 48).

виділяють три покоління антацидів, що не всмоктуються:
1. Містять алюмінієву сіль фосфорної кислоти (монокомпонентні) (“Фосфалюгель”, 

“компенсан”, “пенсамар”).

Таблиця 47
Властивості Al- та Mg-вмісних препаратів

Властивості Al-вмісних препаратів Властивості Mg-вмісних препаратів

антипептична здатність антипептична здатність

в’яжучі властивості в’яжучі властивості

створення захисного покриття на 
слизовій оболонці шлунка

створення захисного покриття на 
слизовій оболонці шлунка

посилення синтезу простагландинів попередження вивільнення пепсину

адсорбування жовчних кислот, пепсину, 
лізолецитину, токсинів, газів, бактерій

посилення утворення слизу

послаблення моторики ШкТ посилення моторики ШкТ

підвищення тонусу нижнього 
стравохідного сфінктера

посилення резистентності слизової 
оболонки шлунка
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Таблиця 48
Характеристика деяких компонентів антацидних препаратів

Дія/катіони Mg Ca Al Bi

Нейтралізуюча +++ + ++/+++ –

адсорбуюча + + +++ +

обволікаюча – – + –

в’яжуча – – + +++

Цитопротективна – – +++ +

Примітка: “–” – відсутність ефекту, “+” – низька активність, “++” – середня активність, 
“+++” – висока активність).

2. комбіновані алюмінієво-магнієві антациди (полікомпонентні) (“Маалокс”, “Мега-
лак”, “Міланта”, “Гелусил”, “альмагель”, “Нітролак”, “алмакс”).

3. алюмінієво-магнієві препарати з  домішками (полікомпонентні комбіновані): 
з  альгінатом (“Гавіскон”, “Топалкан”, “алгікон”), з  анестетиком (“алмагель а”, “палма-
гель а”); із симетиконом (“алмагель Нео”, “Гестид”, “Релцер”) тощо.

Показання до застосування:
•	 сезонна профілактика загострення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипа-

лої кишки;
•	 лікування кислотозалежних захворювань ШкТ (виразкова хвороба, гастроезо-

фагеальна рефлюксна хвороба, пептичні виразки стравоходу, невиразкова дис-
пепсія, гастрити з підвищеною секрецією, дуоденіти, симптоматичні пептичні 
виразки шлунка або дванадцятипалої кишки);

•	 дискомфорт та біль в  епігастрії, печія, кисла відрижка після порушення дієти, 
надмірного вживання алкоголю, прийому лікарських засобів;

•	 профілактика шлунково-кишкових кровотеч при тривалому лікуванні НпЗЗ, 
глюкокортикоїдами і деякими іншими препаратами;

•	 усунення синдромів гіпертонусу пілоруса при різкому підвищенні об’єму шлун-
кової секреції;

•	 профілактика “стресових” виразок;
•	 функціональна діарея;
•	 лікування токсичного, алергічного, аліментарного гастроентериту та коліту, 

а також неінфекційних гастроентеритів і колітів уточненої та неуточненої етіо-
логії;

•	 загострення хронічного панкреатиту алкогольної або неуточненої етіології 
з дуо деностазом (буферні антацидні препарати у вигляді суспензії або гелю);

•	 жовчнокам’яна хвороба (алюмінієвмісні антациди для зв’язування надлишку 
жовчних та інших органічних кислот, а також при наявності діареї);

•	 загострення хронічного холециститу (в якості симптоматичної терапії);
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•	 післяхолецистектомічний синдром (у вигляді суспензії або гелю до 4 тижнів 
у комбінації з прокінетиками і макролідами).

Небажані медикаментозні реакції
На відміну від системних антацидів, засоби, що не всмоктуються, практично не 

мають клінічно виражених НМР, але, тим не менше, слід вказати на можливі небажані 
реакції при їх застосуванні (табл. 49).

Таблиця 49
Небажані медикаментозні реакції з боку антацидів

група антацидів нмр

системні Натрію 
гідрокарбонат

•	гіпернатріємія;
•	набряки;
•	алкалоз;
•	гіпокаліємія (внаслідок алкалозу);
•	порушення ритму;
•	вторинна гіперсекреція (внаслідок гіпергастринемії);
•	відрижка, метеоризм, біль (внаслідок утворення со2);
•	м’язова слабкість

кальцію 
карбонат

•	гіперкальціємія;
•	вторинна гіперсекреція (внаслідок вираженої 

гіпергастринемії та стимуляції секреції іонами са2+);
•	відрижка, метеоризм, біль (внаслідок утворення 

со2);
•	закрепи;
•	алкалоз, "молочно-лужний синдром"

Несистемні Магнієвмісні •	м’язова слабкість;
•	седативна дія;
•	дефіцит фосфатів (внаслідок порушення 

всмоктування);
•	ризик нефролітіазу;
•	проноси

алюмінієвмісні •	закрепи;
•	дефіцит фосфатів (внаслідок порушення 

всмоктування);
•	гіперкальціємія, підвищення екскреції са2+ з сечею;
•	резорбція кісткової тканини;
•	ризик нефролітіазу;
•	анорексія, слабкість, парестезії;
•	енцефалопатія

вісмутовмісні •	депонування у кістках;
•	парестезії, порушення пам’яті, деменція

Медикаментозна взаємодія
при одночасному застосуванні антацидів з  іншими лікарськими препарата-

ми можливе порушення всмоктування останніх, таких як бензодіазепіни, НпЗп, 
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антибіотики та протимікробні засоби (ципрофлоксацин, тетрациклін, метронідазол, 
нітрофурантоїн), протитуберкульозні засоби (ізоніазид), Н2-гістаміноблокатори, тео-
філін, дигоксин, хінідин, варфарин, заліза сульфат тощо. Тому, щоб запобігти цій не
бажаній взаємодії, антациди слід призначати за 2 години до або через 2 години після 
прийому інших препаратів.

при одночасному прийомі з препаратами, що мають кишковорозчинну лікарську 
форму, зміна pH шлункового соку (більш лужна реакція) може призвести до приско-
реного руйнування оболонки і  викликати подразнення слизової оболонки шлунка 
і  дванадцятипалої кишки. М-холіноблокатори, уповільнюючи моторику шлунка, по-
силюють і подовжують дію антацидів, що не всмоктуються. підвищення рН сечі може 
призводити до зміни ефективності протимікробної дії антибіотиків у сечовому тракті.

Форми випуску та спосіб застосування
антацидні препарати застосовуються у  вигляді суспензії, гелю і  таблеток. Рідкі 

форми приємніші на смак, а також мають швидший ефект порівняно з твердими фор-
мами, які, у свою чергу, характеризуються тривалішим періодом дії. призначаються 
зазвичай 4 рази на день, по 10–15 мл суспензії або гелю, або по 1–2 таблетки через 1 
годину після їди і на ніч. Таблетки слід розжовувати або розсмоктувати, не проковту-
ючи цілком.

Протипоказання
антациди, що не всмоктуються, протипоказані при вираженому порушенні функ-

ції нирок, а  також при підвищеній чутливості до компонентів препарату, вагітності, 
грудному вигодовуванні (можна застосовувати фосфалюгель), хворобі альцгеймера. 
З особережністю препарати треба застосовувати літнім людям і дітям (застосування 
деяких антацидів протипоказане дітям до 10 років).

альгінати
У 1881 р. британський хімік Е. Stanford виділив альгінати з  бурих водоростей 

Phacophycae; пізніше він показав, що вони мають багато властивостей, включаючи 
здатність стабілізувати в’язкі суспензії, утворювати плівки і переходити у форму гелю. 
вже в другій половині минулого століття було виявлено, що альгінати є нейтральни-
ми полісахаридними полімерами і класифікуються як харчові волокна.

Фармакодинаміка та механізм дії
Незважаючи на подібність терапевтичного ефекту (усунення печії), фармакодинамі-

ка альгінатів значно відрізняється від більшості антацидів. Це пов’язано з унікальністю 
їх хімічної структури і фармакологічної дії. Наявністю альгінової кислоти, представле-
ної в альгінаті натрію, пояснюються основні фармакологічні та клінічні ефекти цих пре-
паратів. при взаємодії ліків у присутності бікарбонату натрію або калію з хлористовод-
невою кислотою шлункового соку утворюється діоксид, який захоплюється гелем. Гель 
з діоксидом утворює піну і плаває на поверхні шлунка, створюючи своєрідний бар’єр 
гелю, або “пліт”, який запобігає подальшому потраплянню кислоти і пепсину на слизову 
оболонку стравоходу. За рахунок створення механічного бар’єра у вигляді “плоту”, аль-
гінат натрію відтворює антирефлюксний ефект без вибірковості до типу рефлюксу, як 
кислого шлункового, так і лужного дуоденального вмісту, у стравохід.
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альгінат здатний на тривалий час, понад 4,5 годин, зменшувати кількість патоло-
гічних рефлюксів, має сорбційні властивості відносно утримуваного дуоденального 
рефлюксу, що дозволяє захищати слизову оболонку дистального відділу стравоходу 
від агресивного середовища рефлюксу.

Форми випуску та спосіб застосування
Група альгінатів представлена на фармацевтичному ринку України препаратами 

Гавіскон® м’ятні таблетки, Гавіскон® м’ятна суспензія, Гавіскон® Форте м’ятна суспен-
зія і Гавіскон® подвійної дії. препарати відрізняються один від одного формою випус-
ку (суспензія і жувальні таблетки), вмістом альгінату натрію в одній дозі (250 і 500 мг 
в  1  таблетці/5 мл суспензії) і  кількістю та якістю антацидів (натрію бікарбонат, калію 
бікарбонат, кальцію карбонат).

препарати застосовують у  відповідній віковій дозі після прийому їжі та перед 
сном до 4 разів на добу при таких показаннях до застосування:

•	 систематична ізольована печія, що не пов’язана з  наявністю інших системних 
захворювань стравоходу і шлунка;

•	 гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (наявність кислотних та лужних ре-
флюксів);

•	 непереносимість антацидів;
•	 за наявності протипоказань для тривалого застосування інших кислотонейтра-

лізуючих засобів.
слід зазначити, що при призначенні даної групи можливі алергічні реакції.

H2-гістаміноблокатори
блокатори H2-гістамінових рецепторів, також H2-гістаміноблокатори, антагоністи 

H2-гістамінових рецепторів – це група лікарських препаратів для лікування кислото-
залежних захворювань за рахунок блокади рецепторів гістаміну 2-го типу на слизо-
вій оболонці шлунка.

У міжнародній анатомо-терапевтично-хімічній класифікації (аТХ) група “блокато-
ри H2-рецепторів гістаміну” має код A02BA і входить до розділу A02B “противиразкові 
препарати”.

Ще у 1937 році відкрито специфічні гістамінорецептори слизової оболонки шлун-
ка, але перший блокатор цих рецепторів метіамід було синтезовано тільки у 1973 
році. Цей препарат мав достатню активність у  пригніченні шлункової секреції, але 
в  той же час і  велику кількість НМР. У  1976 році було схвалено перший препарат 
з групи блокаторів H2-гістамінових рецепторів для клінічного використання – циме-
тидин, який було синтезовано під керівництвом Джеймса блека. За розробку нової 
групи лікарських препаратів Джеймс блек отримав Нобелівську премію з фізіології та 
медицини у 1988 році.

Класифікація
виділяють п’ять поколінь препаратів у групі блокаторів Н2-гістамінових рецепторів:
•	 I покоління – циметидин (нині не застосовують);
•	 II покоління – ранітидин;
•	 III покоління – фамотидин;



196

•	 IV покоління – нізатидин;
•	 V покоління – роксатидин.
препарати лафутидин, ебротидин, ніперотидин, міфентидин, які застосовують 

у клінічній практиці в ряді країн, не класифіковані відносно покоління блокаторів H2-
гістамінових рецепторів.

основні відмінності між Н2-блокаторами:
•	 за селективністю дії (здатністю взаємодіяти з рецепторами гістаміну тільки 2-го 

типу і не впливати на рецептори 1-го типу);
•	 за активністю, тобто за ступенем інгібування кислотної продукції;
•	 за ліпофільністю (здатністю розчинятися в  жирах і  проникати крізь клітинні 

мембрани в тканини, тобто за системністю дії і впливом на інші органи);
•	 за переносимістю та частотою НМР;
•	 за фармакокінетикою (взаємодією з  системою цитохрому Р-450, впливом на 

швидкість метаболізму інших лікарських препаратів у печінці);
•	 за наявністю синдрому відміни.
Фармакодинаміка
За рахунок конкурентного блокування Н2-гістамінових рецепторів у слизовій обо-

лонці шлунка препарати пригнічують продукцію соляної кислоти  – як базальну, так 
і  стимульовану їжею, гістаміном, гастрином, у  меншій мірі ацетилхоліном, а  також 
знижують активність пепсину. Головним ефектом Н2-блокаторів є  антисекреторний. 
Також усі H2-гістаміноблокатори сприяють активації кровообігу у слизовій оболонці 
шлунка, підвищують секрецію бікарбонатів, сприяють відновленню клітин епітелію 
слизової оболонки шлунка та збільшують синтез простагландинів у слизовій оболон-
ці. Н2-блокатори гальмують дегрануляцію опасистих клітин, знижують вміст гістаміну 
в  періульцерозній зоні та збільшують кількість ДНк-синтезуючих епітеліальних клі-
тин, стимулюючи тим самим репаративні процеси.

Ранітидин селективно зв’язується з Н2-гістаміновими рецепторами, високогідро-
фільний, має триваліший антисекреторний ефект: зменшує як об’єм шлункового соку, 
так і концентрацію в ньому іонів водню. Ранітидин в 4–10 разів активніший за цимети-
дин. Тривалість антисекреторного ефекту складає 7–8 годин.

при припиненні прийому ранітидину і циметидину можливий розвиток синдрому 
відміни.

Фамотидин порівняно з  ранітидином має більшу селективність і тривалість 
дії, він у 40 разів активніший за циметидин і в 8–10 разів – за ранітидин, не викликає 
синдрому відміни. Тривалість антисекреторного ефекту складає 10–12 годин. пре-
парат високогідрофільний, практично не взаємодіє з системою цитохрому Р-450, не 
впливає на метаболізм інших лікарських засобів, не знижує активності алкогольдегі-
дрогенази в печінці. Фамотидин не має антиандрогенної дії, не викликає імпотенцію; 
не підвищує рівень пролактину, не викликає гінекомастію. частота НМР – не більше 
0,8 % (табл. 50)

Фармакокінетика
при пероральному прийомі Н2-блокатори добре всмоктуються у проксимальних 

відділах тонкої кишки, досягаючи пікових концентрацій в крові через 30–60 хвилин. 
біодоступність ранітидину складає 50–60 %, фамотидину – 30–50 %, нізатидину – 70 %, 



197

роксатидину  – 90–100 %. Зв’язок з  білками крові даних препаратів не перевищує 
26 %. Н2-гістаміноблокатори піддаються частковій біотрансформації в  печінці. Екс-
креція препаратів здійснюється через нирки, причому до 50–90 % прийнятої дози 
виводиться у  незміненому вигляді. період напіввиведення ранітидину і  нізатидину 
складає 2 години, фамотидину – 3,5 години, роксатидину – 6 годин. У годуючих жінок 
ці препарати можуть виявлятися в грудному молоці в кількостях, достатніх для фар-
макологічного впливу на дитину.

Показання до застосування:
1. Хронічний гастрит з підвищеною та збереженою секреторною функцією.
2. Дуоденіт.
3. протирецидивна терапія виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.
4. симптоматичні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, викликані прийо-

мом НпЗп, стероїдні виразки.
5. Рефлюкс-езофагіт.
6. “стресові” виразки.
7. синдром Мендельсона (кислотно-аспіраційний синдром).
8. Невиразкова диспепсія.
9. Загострення хронічного панкреатиту.
Небажані медикаментозні реакції
Різні препарати цієї групи викликають НМР з різною частотою (ранітидин – 2,7 %, 

фамотидин – 1,3 %).
1. Шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, біль у животі, метеоризм, пору-

шення акту дефекації, діарея).
2. алергічні реакції.
3. Гострий панкреатит, гепатоцелюлярні, холестатичні або змішані гепатити.
4. Нейротропні прояви (за рахунок проникнення крізь гематоенцефалічний 

бар’єр) – сплутаність свідомості, порушення гостроти зору, запаморочення, збуджен-
ня, галюцинації, гіперкінези, депресія.

5. Гематотоксичні прояви (тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, апластична 
та імунна гемолітична анемія).

6. Ендокринні розлади (імпотенція, гінекомастія, гіперпролактинемія); ефекти 
є дозозалежними та оборотними.

Таблиця 50
Порівняльна фармакодинаміка Н2-гістаміноблокаторів  

(парамонова Н. с., Харченко о. Ф, 2012).

Препарат нічна секреція (%) Загальна секреція (%) тривалість дії (год)

Ранітидин 80–95 70 8–9

Фамотидин 80–95 70 10–12

Нізатидин 80–95 70 10–12

Роксатидин 80–95 70 10–12
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7. кардіологічні прояви (аритмії, коронароспазм, гіпотензія).
8. Гепатотоксичність (за рахунок пригнічення активності цитохрому Р-450).
9. Нефротоксичність.
10. бронхоспазм (вплив на Н1-гістамінові рецептори).
11. синдром відміни.
враховуючи низьку селективність, можливість проникнення крізь гематоенце-

фалічний бар’єр, інгібування цитохрому Р-450 та гепатотоксичність, антиандрогенні 
ефекти, циметидин не рекомендований до використання у сучасній медичній прак-
тиці.

Медикаментозна взаємодія
За рахунок пригнічення ранітидином у незначному ступені активності ізофермен-

тів цитохрому Р-450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 можуть сприяти підвищенню 
концентрації в плазмі теофіліну, еритроміцину, етмозину, непрямих антикоагулянтів, 
карбамазепіну, метронідазолу. Фамотидин, нізатидин, роксатидин не мають здат-
ності зв’язуватися з системою цитохрому і пригнічувати метаболізм інших препара-
тів.

За рахунок зниження кислотності шлунка можливе зменшення всмоктування ін-
ших лікарських препаратів.

лікарські засоби, що пригнічують кровотворення у  кістковому мозку, при одно-
часному застосуванні з фамотидином збільшують ризик розвитку нейтропенії.

при одночасному застосуванні підвищується концентрація в  плазмі крові пе-
флоксацину (при вживанні внутрішньо).

при одночасному застосуванні з  пероральними гіпоглікемічними засобами, по-
хідними сульфонілсечовини в окремих випадках спостерігалась гіпоглікемія.

Дозування і форми випуску препаратів
Ранітидин (зантак, раніберл, ранісан, гістак, улькодин) застосовується в  ліку-

вальній дозі 150 мг двічі на день (вранці і  ввечері) або 300 мг на ніч. підтримуюча 
доза – 150 мг на ніч. при хронічній нирковій недостатності дозу знижують удвічі. при 
кровотечах – внутрішньом’язово або внутрішньовенно по 50 мг кожні 6–8 годин. ви-
пускається в таблетках по 150 і 300 мг, ампулах по 50 мг/2 мл.

Фамотидин (гастросидин, квамател, лецедил, ульфамід) призначається по 20 мг 
2 рази на добу або по 40 мг перед сном. підтримуюча доза – 20 мг на ніч. при хроніч-
ній нирковій недостатності лікувальну дозу зменшують вдвічі або збільшують інтер-
вали між прийомами (до 36–48 годин). внутрішньовенно – по 20 мг кожні 12 годин (на 
5–10 мл ізотонічного розчину хлориду натрію). випускається в таблетках по 20 і 40 мг, 
ампулах по 20 мг.

Нізатидин (аксид) – по 150 мг 2 рази на добу або по 300 мг на ніч. підтримуюча 
доза – 150 мг на добу. при хронічній нирковій недостатності – по 150 мг на добу або 
через день. при шлунково-кишкових кровотечах – внутрішньовенно крапельно по-
вільно із швидкістю 10 мг/годину або по 100 мг упродовж 15 хв 3 рази на день. випус-
кається в капсулах по 150 і 300 мг, флаконах по 100 мг/4 мл.

Роксатидин (роксан) – по 75 мг 2 рази на день або 150 мг на ніч, при підтримую-
чій терапії – по 75 мг на добу. при хронічній нирковій недостатності – 75 мг 1 раз на 
день або через день. випускається в таблетках по 150 мг.
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інгібітори протонної помпи

інгібітори протонної помпи (протонного насосу – Н+,к+-аТФ-ази парієтальних клі-
тин) (іпп) на сьогодні є  найпотужнішими антисекреторними препаратами. перший 
препарат з  цієї групи  – омепразол  – був синтезований у  1979 році у  Швеції групою 
дослідників під керівництвом і. Естхольма та був представлений під торгівельною на-
звою “лосек” у 1988 році в Римі на всесвітньому конгресі гастроентерологів. із цього 
часу ефективність лікування кислотозалежних захворювань кардинально підвищила-
ся, а інгібітори протонної помпи стали основними антисекреторними препаратами.

У міжнародній анатомо-терапевтично-хімічній класифікації (аТХ) група препара-
тів “інгібітори протонної помпи” має код A02Bс і входить до розділу A02B “противи-
разкові препарати”.

A02BC01 – омепразол (омез, Гасек, лосек, Ультоп, Хеліцид)
A02BC02 – пантопразол (контролок, Нольпаза, паноцид, пантор, проксіум)
A02BC03 – ланзопразол (ланза, ланзап, лансопрол, ланцерол, Норміцид)
A02BC04 – Рабепразол (барол, парієт, Рабелок, Рабімак, Разол)
A02BC05 – Езомепразол (Езоксіум, Нексіум, Еманера, Некспро, пемозар)
A02BC06 – Декслансопразол (Дексілант)
комбіновані препарати  – Омез Д  (омепрозол та домперидон), Ланцидом (лансо-

прозол та домперидон).
Фармакодинаміка
пригнічення активності протонного (кислотного) насосу досягається за рахунок 

інгібування Н+,к+-аТФ-ази парієтальних клітин. антисекреторний ефект реалізуєть-
ся шляхом прямої дії на синтез соляної кислоти. Функціонування кислотного насосу 
є завершальним етапом біохімічних процесів усередині парієтальної клітини, резуль-
татом яких є секреція іонів водню у просвіт шлунка та вироблення соляної кислоти. 
впливаючи на цей етап шляхом припинення вивільнення іонів водню, іпп виклика-
ють максимальне гальмування кислотоутворення.

іпп є  проліками, але після накопичення у  секреторних канальцях парієталь-
них клітин з  них утворюються сульфенамідні похідні, які зв’язують білок цистеїн  
Н+,к+-аТФ-ази, блокуючи цей фермент. відновлення функціонування насосу можливе 
після повторного синтезу цього білка парієтальною клітиною, що потребує до 18 го-
дин. Цим препаратам притаманний феномен функціональної кумуляції – завдяки не-
зворотності інгібування протонної помпи при курсовому прийомі йде накопичення 
ефекту, а не препарату.

Терапевтична ефективність іпп у 2–10 разів більше, ніж у Н2-блокаторів, що про-
являється припиненням шлункової секреції соляної кислоти на 80–98 % після засто-
сування препаратів у середньотерапевтичній дозі. іпп здатні підтримувати показни-
ки інтрагастрального рН на рівні вище 3 протягом понад 18 годин, що є передумовою 
швидкого загоєння виразок. За принципом “негативного зворотного зв’язку” застосу-
вання іпп внаслідок припинення кислотоутворення приводить до підвищення рівня 
гастрину в сироватці крові у 1,5–4 рази.

іпп володіють також антигелікобактерною активністю  – прямою бактеріос-
татичною та опосередкованою дією. За рахунок змін рН в  різних відділах шлунка 
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відбувається пригнічення уреази та синтезу аТФ Н. pylori (пряма бактеріостатична дія) 
та перерозподіл цих бактерій з антральної частини до тіла шлунка з утворенням ве-
гетативних форм, які стають більш чутливими до антибактеріальних препаратів, а ті, 
у  свою чергу, також підвищують свою активність у  менш кислому середовищі (опо-
середкована дія). крім того, зниження кислотності призводить до активізації власних 
механізмів антибактеріального захисту за рахунок зниження протеолітичної актив-
ності шлункового соку до антигелікобактерних антитіл.

Фармакокінетика
іпп всмоктуються у тонкому кишечнику, біодоступність варіює від 35 % у перші 

дні лікування до 65–90 % на 5-й день (омепразол, езомепразол), інші представни-
ки цієї групи (рабепразол, ланзопразол, пантопразол) характеризуються стабільно 
високою біодоступністю вже з  1-го дня прийому. Їжа та антациди не впливають на 
біодоступність цих препаратів. У  пантопразолу, ланзопразолу і  рабепразолу мож-
на прослідкувати пряму залежність між ужитою дозою і  концентрацією препаратів 
у  крові. Максимальна концентрація рабепразолу в  плазмі після перорального за-
стосування дози 20 мг досягається через 3,45–3,7 год і складає 347–427 нмоль/л. пік 
концентрації езомепразолу при дозі 20 мг досягається на третій годині й  складає 
500 нмоль/л.

Усі інгібітори протонної помпи зв’язуються з  білками плазми більш ніж на 95 %. 
Метаболізм препаратів відбувається головним чином у печінці із залученням ізофер-
ментів цитохрому Р-450. Метаболіти, які при цьому утворюються, неактивні й  виво-
дяться з організму переважно нирками (омепразол, пантопразол) і через шлунково-
кишковий тракт (ланзопразол). Виняток становить рабепразол, метаболізм якого 
відбувається без участі цитохрому Р-450.

Показання до застосування
1. лікування виразкової хвороби шлунка та Дпк.
2. протирецидивна терапія виразкової хвороби.
3. лікування та профілактика симптоматичних виразок, викликаних використан-

ням НпЗп, Гк, цитостатиків.
4. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, рефлюкс-езофагіт.
5. лікування синдрому Золлінгера – Еллісона (у дозах, що перевищують середньо-

терапевтичні в 3–4 рази).
6. лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч, викликаних ускладненнями 

виразкової хвороби, “стресовими” виразками, синдромом Меллорі – вейса.
7. У складі антигелікобактерної терапії для ерадикації Н. pylori при всіх гелікобактер- 

асоційованих захворюваннях.
8. Невиразкова диспепсія.
9. Загострення хронічного панкреатиту та гострий панкреатит.
10. поліендокринний аденоматоз.
11. системний мастоцитоз.
Небажані медикаментозні реакції
Загалом всі препарати групи іпп мають високий профіль безпеки при курсах лі-

кування, що не перевищують 3 місяців. іноді відзначаються неспецифічні скарги хво-
рих на головний біль (2–3 %), стомлюваність (2 %), запаморочення (1 %), діарею (2 %), 
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закрепи (1 % пацієнтів). Можливий розвиток алергічних реакцій у  вигляді шкірного 
висипу або бронхоспазму.

Збільшення тривалості застосування препаратів (упродовж років) та підвищення 
дози може призвести до розвитку або прогресування атрофічного гастриту та раку 
шлунка, вітамін-в12- та залізодефіцитної анемії, зниження рівня магнію в  крові, що 
призводить до м`язових спазмів та аритмії. крім того, зазначалося, що іпп збільшу-
ють ризик інфекції Clostridium difficile з тяжкою діареєю.

прийом іпп може бути пов’язаний зі збільшенням ризику розвитку остеопорозу 
і позалікарняної пневмонії, проте механізми і клінічна значущість цих фактів вимага-
ють подальшого вивчення.

Медикаментозна взаємодія
омепразол уповільнює елімінацію діазепаму, фенітоїну, непрямих антикоагулян-

тів за рахунок пригнічення активності печінкових ізоферментів цитохрому Р-450, зни-
жує на 10 % кліренс теофіліну. іпп знижують адсорбцію препаратів, які за хімічними 
характеристиками належать до слабких кислот, та підвищують всмоктування лугів. 
сукральфат і антациди знижують абсорбцію та біодоступність інгібіторів протонного 
насосу.

Форми випуску та рекомендовані дози
омепразол випускається в капсулах по 10 і 20 мг, таблетках в оболонці по 10, 20 

та 40 мг, у флаконах по 42,6 мг омепразолу натрію для внутрішньовенного крапель-
ного введення.

пантопразол випускається в капсулах по 40 мг, флаконах по 45,1 мг пантопразолу 
натрію для внутрішньовенного крапельного введення.

ланзопразол випускається в капсулах по 30 мг.
Рабепразол випускається в капсулах по 40 мг.
Езомепразол випускається в таблетках по 20 та 40 мг, гранулах для приготування 

перорального розчину по 10 мг, ліофілізаті для приготування розчину для внутріш-
ньовенного введення по 40 мг.

Ефективне лікування кислотозалежних захворювань потребує досягнення рівня 
рН шлунка більше 4 протягом довше 16 годин. при різних захворюваннях бажаний 
рівень кислотності дещо відрізняється (табл. 51). препарати застосовуються 1–2 рази 
на добу у дозах від 10 до 40 мг (табл. 52).

курс лікування іпп при виразковій хворобі шлунка складає 4–6 тижнів, виразко-
вій хворобі Дпк – 3–4 тижні, при ГЕРХ та рефлюкс-езофагіті до 8–12 тижнів. Також пре-
парати можуть використовуватися для профілактики сезонних загострень або в ре-
жимі “на вимогу” (on demand), коли пацієнт самостійно приймає препарати при появі 
нетривалих і неважких явищ диспепсії. при синдромі Золлінгера – Еллісона початкові 
дози препаратів збільшують у 2–4 рази, курси лікування зазвичай тривалі.

Засоби для антигелікобактерної терапії. спіралеподібна бактерія H. pylori впер-
ше була виділена зі слизової оболонки шлунка людини й ізольована у 1979 році ав-
стралійським патологом Робіном ворреном. із 1983 року, після офіційного оприлюд-
нення Р. ворреном та б. Маршаллом результатів сумісного дослідження цієї бактерії, 
почалася нова ера в гастроентерології – ера H. pylori. У 2005 р. за це відкриття Робін 
воррен та баррі Маршалл були удостоєні Нобелівської премії з фізіології і медицини.
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Тільки у 1994 році з’явилися перші рекомендації американської асоціації гастро-
ентерологів з діагностики та лікування захворювань, асоційованих з H. pylori. інфек-
ція Helicobacter pylori нині вважається найважливішою етіопатогенетичною ланкою 
розвитку хронічного гастриту, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, 
МаLT-лімфоми (mucosa associated lymphoid tissue lymphoma) і раку шлунка.

аспекти діагностики і лікування цієї групи захворювань постійно удосконалюють-
ся з позицій доказової медицини, знаходячи своє відображення в серії погоджуваль-
них нарад. перша погоджувальна конференція пройшла в голландському місті Маа-
стрихт у  1996 р. відтоді, за традицією, усі наради, незалежно від місця проведення, 
стали носити назву Маастрихтських консенсусів. Надалі були розроблені рекомен-
дації Маастрихт II (2000), Маастрихт III (2005), Маастрихт IV (2010) та Маастрихтський 
консенсус V, який пройшов у 2015 р. у Флоренції (італія).

Таблиця 52
Максимально допустимі дози ІПП для одноразового застосування у лікуванні 

кислотозалежних захворювань

інгібітор протонної помпи максимальна дозволена доза для одноразового 
застосування, мг

омепразол 40

пантопразол 40

лансопразол 30

Рабепразол 20

Езомепразол 40

Таблиця 51
Рівень кислотності, необхідний для ефективного лікування різних 

кислотозалежних захворювань

Кислотозалежні захворювання рівень кислотності, 
рн, не менше

Шлунково-кишкові кровотечі 6

ГЕРб, ускладнена позастравохідними проявами 6

квадро- або потрійна терапія із застосуванням антибіотиків 5

Ерозивна ГЕРб 4

Ураження слизової оболонки шлунка, викликані прийомом 
нестероїдних протизапальних препаратів

4

Функціональна диспепсія 3

підтримуюча терапія ГЕРб 3



203

п’ятий Маастрихтський консенсус (Маастрихт V / Флоренція 2015) містить важли-
ві зміни у підходах до ведення цієї інфекції (рис. 15).

серед рекомендацій, затверджених на цій нараді, найважливішими були наступні:
•	 У дорослих пацієнтів з діагностованою інфекцією H. pylori ерадикація повинна 

здійснюватися якомога раніше, проте вона ніколи не є занадто пізньою.
•	 У регіонах з низьким або середнім ризиком розвитку раку шлунка рекоменду-

ється стратегія screen-and-treat (“проводь скринінг і лікуй”) (рівень доказовості 
іа).

•	 У регіонах, де рівень резистентності до кларитроміцину перевищує 15 %, не 
слід використовувати трикомпонентну схему з  інгібітором протонної помпи 
(іпп) і  кларитроміцином без попереднього визначення чутливості до антибіо-
тиків.

•	 У регіонах з  високою (>  15 %) резистентністю до кларитроміцину рекоменду-
ється проведення квадротерапії з препаратом вісмуту або одночасної квадро-
терапії без вісмуту (іпп, амоксицилін, кларитроміцин, нітроімідазол). У регіонах 
з високою подвійною резистентністю до кларитроміцину і метронідазолу як те-
рапія першої лінії рекомендується чотирикомпонентна схема з вісмутом (рівень 
доказовості іів).

Що змінилося 
порівняно  

з Маастрихтом IV:

•	 наголошено на важливості 
врахування локальної 
резистентності

•	 тривалість лікування 
подов жено до 14 днів

•	 трикомпонентна терапія 
рекомендується лише в 
регіонах з низькою резис-
тентністю

•	 наведено варіанти ведення 
після терапевтичної 
невдачі

•	 наведено докази на 
користь того, що еради-
кація запобігає прогресу-
ванню до раку шлунка

Ключові положення Маастрихту V
 9 інфекція Н. pylori – інфекційне захво-

рювання незалежно від симптомів 
і ускладнень

 9 Н. pylori асоціюється з диспепсією. 
Рекомендована стратегія test-and-
treat; у регіонах з низькою захво-
рюваністю можлива ендоскопічна 
стратегія

 9 Ерадикація Н. pylori знижує ризик 
ускладнень інфекції

 9 пацієнтам, які не приймають кисло-
тознижувальних препа ратів, замість 
серологічного дослідження для під-
твердження інфекції рекомендується 
дихальний тест

 9 імовірність ерадикації можна про-
гнозувати на підставі поширеності 
резистентності в регіоні

 9 Трикомпонентна терапія з іпп і кла-
ритроміцином не повин на застосову-
ватись у регіонах з високою (> 15%) 
поширені стю кларитроміцинрезис-
тентності, але може використовува-
тись у регіонах з низькою резистент-
ністю

 9 У регіонах з високою кларитромі-
цинрезистентністю рекомен дується 
чотирикомпонентна терапія з вісму-
том або іпп

 9 схеми на основі вісмуту або 
іпп слід призначати тривалістю 
14 днів

 9 після неефективності вісмут- 
або іпп-вмісних чотири-
компонентних схем може 
застосовуватися три- або 
чотирикомпонентна терапія з 
фторхінолоном

 9 після двох терапевтичних 
невдач вибір наступної схеми

 9 повинен ґрунтуватися на 
результатах визначення чутли-
вості до антибіотиків

 9 інфекція Н. pylori – значний 
етіологічний фактор розвитку 
раку шлунка; рання (до роз-
витку метаплазії або атрофії) 
ерадикація може запобігати 
розвитку раку шлунка

 9 У популяціях або особам з 
високим ризиком розвитку 
раку шлунка рекомендуються 
скринінг і лікування інфекції 
Н. pylori

 9 склад здорової мікробіоти 
шлунка і вплив Н. pylori на цю 
мікробіоту не визначені

Рис. 15. положення Маастрихтського консенсусу V 
(п. Мальфертайнер “Здоров’я України”, 2017)
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•	 серед чотирикомпонентних схем, які не містять препарату вісмуту, одночасна 
14-денна терапія іпп, амоксициліном, кларитроміцином і нітроімідазолом є те-
рапією вибору, оскільки вона найбільш ефективна в подоланні антибіотикоре-
зистентності (рівень доказовості іа).

Алгоритм антихелікобактерної терапії, згідно з  Маастрихтом V, подано на ри-
сунку 15. У більшості випадків ці схеми призначаються тривалістю 14 днів.

в Україні для ерадикаційної терапії застосовують схеми, затверджені Уніфікова-
ним клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної до-
помоги від 03.09.2014 р. № 613.

Схеми ерадикаційної антихелікобактерної терапії лікування:
NB! Лікарські засоби необхідно приймати перед їдою.
Трикомпонентна терапія:
іпп в стандартній дозі 2 рази на добу + амоксицилін 1000 мг 2 рази на добу + кла-

ритроміцин 500 мг 2 рази на добу впродовж 10–14 днів.
При алергії на пеніцилін:
іпп в стандартній дозі 2 рази на добу + кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу + 

метронідазол 500 мг 2 рази на добу впродовж 7–14 днів.

NB!  Використання високих доз ІПП останнього покоління (езомепразол 40 мг 2 р/д) 
приводить до підвищення ефективності трикомпонентної схеми.

Послідовна терапія:

Регіони з низькою поширеністю 
кларитроміцинрезистентності

Регіони з високою (> 15 %)  
поширеністю 

кларитроміцинрезистентності

4-компонентна схема з вісмутом 
або (якщо вона недоступна) 

4-компонентна схема без вісмуту

З- або 4-компонентна схема  
з ІПП і фторхінолоном або (у разі 

фторхінолонрезистентності) схема 
з рифабутином

1-ша 
лінія

2-га 
лінія

3-тя 
лінія

ІПП + кларитроміцин +  
амоксицилін/метронідазол

або 4-компонентна схема з вісмутом

4-компонентна схема з вісмутом  
або  

ІПП + левофлоксацин/амоксицилін

Терапія призначається виключно на підставі результатів
визначення чутливості H. pylori до антибіотиків

Рис. 16 алгоритм антихелікобактерної терапії (Маастрихт V)  
(п. Мальфертайнер “Здоров’я України”, 2017)



205

іпп в стандартній дозі 2 рази на добу + амоксицилін 1000 мг 2 рази на добу 5 днів 
з подальшим переходом на іпп + кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу + метроніда-
зол (або тинідазол) 500 мг 2 рази на добу 5 днів.

Терапія другої лінії (квадротерапія):
(призначається при неефективності трикомпонентної або послідовної терапії, 

при непереносимості або резистентності до кларитроміцину)
іпп в стандартній дозі 2 рази на добу + вісмуту субцитрат 120 мг 4 рази на добу + 

метронідазол 500 мг 3 рази на добу + тетрациклін 500 мг 4 рази на добу впродовж 
10–14 днів.

“Терапія порятунку” (призначається при відсутності ерадикації інфекції H. pylori 
після другого курсу лікування)

іпп в  стандартній дозі 2 рази на день + амоксицилін 1000 мг 2 рази на день + 
лево флоксацин 500 мг 1 раз на добу, або рифабутин 300 мг 1 раз на добу строком на 
10–14 днів.

Особливості фармакотерапії при пептичній виразці:
1. Доцільне призначення пробіотиків у період антихелікобактерної терапії впро-

довж 14 днів, оскільки вони підвищують ефективність ерадикації та запобігають роз-
витку дисбіотичних порушень кишечника.

2. після проведення ерадикаційної терапії пептичної виразки, асоційованої з при-
йомом НпЗп, необхідне призначення іпп в  стандартній дозі або антагоністів H2-
рецепторів у подвійній дозі; додатково можуть бути призначені сукральфат або віс-
муту субцитрат. Тривалість лікування – 14–28 днів залежно від локалізації виразки.

3. при неускладненій пептичній виразці дванадцятипалої кишки подальше при-
значення іпп не потрібне.

4. До отримання результатів біопсії для полегшення симптомів пептичної виразки 
за необхідності можуть бути призначені антагоністи H2-рецепторів, антациди, альгі-
нати, спазмолітичні засоби.

Рекомендовані комбіновані засоби для ерадикації H. рylori (табл. 53)

гастроцитопротектори 
Гастроцитопротектори – це об’єднана група лікарських препаратів, які захищають 

слизову оболонку шлунка від пошкоджуючого впливу хімічних та фізичних факторів.
Класифікація:
•	 плівкоутворюючі (препарати колоїдного вісмуту, сукральфат);
•	 адсорбуючі та обволікаючі – сималдрат (нейтралізує надлишок соляної кислоти 

без індукції вторинної гіперсекреції, при контакті з соляною кислотою утворює 
крем’янисту кислоту, яка забезпечує високу буферну дію по відношенню до 
органічних кислот, а також має абсорбційні та антитоксичні властивості, сприя-
ючи утворенню на слизовій оболонці шлунка і дванадцятипалої кишки захисної 
плівки);

•	 цитопротекторні – мізопростол, енпростил;
•	 стимулятори регенерації – метилурацил, пентоксил, олія обліпихи, олія шипши-

ни коричної, препарати коренів оману високого, солкосерил, гастрофарм тощо;
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•	 стимулятори утворення слизу – препарати кореня солодки голої, сік капусти бі-
локачанної тощо.

Механізми дії гастроцитопротекторів:
•	 стимуляція слизоутворення, зміна якісних характеристик слизу для більшої 

стійкості до агресивних чинників;
•	 збільшення секреції бікарбонатів;
•	 покращення мікроциркуляції в слизовій оболонці;
•	 стимуляція регенераторної активності клітин слизової оболонки;
•	 плівкоутворення для механічного захисту дефектів слизової оболонки.

Вісмуту субцитрат колоїдний (вск) (код аТс а02вХ05) (Де-Нол, Гастро-норм) 
(лат. Bismuth subcitrate), або вісмуту трикалію дицитрат (лат. Bismuth tripotassium 
dicitrate), є  сучасним гастропротективним, противиразковим, антигелікобактерним 
препаратом.

Фармакодинаміка та механізми дії:
•	 взаємодія зі слизовою оболонкою шлунка й дванадцятипалої кишки, переваж-

но в місцях їх дефектів;
•	 зменшення активності пепсину та пепсиногену;
•	 підвищення продукції простагландинів та бікарбонату;
•	 зв’язування жовчних кислот;
•	 антигелікобактерна активність;
•	 вплив на ультраструктуру слизової оболонки шлунка та кишечника.
препарати вісмуту пригнічують продукцію цитокінів клітинами запального ін-

фільтрату, підсилюють місцевий кровообіг і  забезпечують повноцінний ангіогенез, 
прискорюючи епітелізацію виразок та ерозій гастродуоденальної зони.

На сьогодні препарати вісмуту залишаються єдиним засобом антигелікобак-
терної терапії, до якого H. pylori не виробляє стійкості. вск здатний інгібувати про-
теазу та уреазу збудника, негативно впливати на вегетативні та кокові форми бакте-
рій, що приводить до безпосереднього бактерицидного ефекту. Наявність вираженої 

Таблиця 53
Комбіновані препарати для ерадикації H. рylori

торгівельна назва склад

орністат Рабепразол, кларитроміцин, орнідазол

бета-клатинол пантопразол, кларитроміцин, амоксицилін

пілобакт Нео омепразол, кларитроміцин, амоксицилін

Гастростат* Тетрациклін, Метронідазол, вісмуту субцитрат

клатинол ланзопразол, кларитроміцин, Тинідазол

пілобакт, піломат омепразол, кларитроміцин, Тинідазол

* препарат використовується для квадротерапії в поєднанні з інгібіторами протонної помпи.
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антигелікобактерної активності препаратів колоїдного субцитрату вісмуту реалізова-
на у сучасних 4-х компонентних схемах ерадикації H. pylori.

Фармакокінетика. препарат практично не всмоктується із шлунково-кишкового 
тракту; лише незначна кількість активної речовини надходить у кров і екскретується 
з сечею, при цьому концентрація вісмуту в плазмі після закінчення лікування швидко 
знижується. виводиться переважно з фекаліями.

Показання до застосування
•	 виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гастрит, у тому числі спри-

чинені Helicobacter pylori (у складі схем антихелікобактерної терапії);
•	 хронічний гастрит і гастродуоденіт у фазі загострення, в тому числі спричине-

ний Helicobacter pylori;
•	 функціональна диспепсія;
•	 ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої 

кишки, спричинені прийомом НпЗп;
•	 синдром подразненого кишечника з симптомами діареї.
Небажані медикаментозні реакції та заходи безпеки при застосуванні:
•	 Можлива зміна забарвлення калу у чорний колір.
•	 Тривалий прийом сполук вісмуту може призвести до розвитку енцефалопатії.
•	 Не слід приймати антацидні препарати та вживати молоко за півгодини до і че-

рез півгодини після прийому препарату, оскільки наявний шлунковий сік потрі-
бен для формування захисного шару.

•	 протягом прийому препарату не рекомендується приймати інші вісмутовмісні 
препарати.

Спосіб застосування та дози. по 1 таблетці (0,12 г) 4 рази на добу за 30 хвилин 
до їжі та на ніч або по 2 таблетки 2 рази на добу за 30 хвилин до їди. Тривалість курсу 
лікування – 4–8 тижнів. протягом наступних 8 тижнів не слід приймати препарати, що 
містять вісмут.

За наявності H. pylori використовують затверджені схеми антигелікобактерної 
терапії (див. вище).

До простагландинів належать лікарські засоби:
Мізопростол (цитотек, сайтотек)  – синтетичний аналог простагландину Е1. код 

аТХ – G02AD.
Фармакодинаміка та механізм дії. препарат зв’язується зі специфічними ре-

цепторами пГЕ клітин шлунка, внаслідок чого пригнічує базальну, стимульовану, ніч-
ну секрецію шлункового соку і  соляної кислоти. Здатний активно посилювати фор-
мування слизу, поліпшувати кровотік у слизовій оболонці шлунка, відтворюючи цим 
цитопротекторну дію.

Фармакокінетика. препарат швидко і  повністю всмоктується у  ШкТ, в  печінці 
трансформується у  фармакологічно активний метаболіт  – мізопростолову кислоту. 
близько 80 % речовини виводиться з сечею, 15 % – з фекаліями. порушена функція 
нирок може збільшувати максимальну концентрацію в плазмі Cmax до двох разів і по-
довжувати період напіввиведення. при ентеральному застосуванні дія препарату по-
чинається через 30 хв і триває до 4–6 годин.
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Показання до застосування
•	 виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.
•	 Ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки ШкТ.
Небажані медикаментозні реакції
•	 З боку ШкТ: диспепсія, біль в  животі, метеоризм, нудота, блювота, діарея, за-

креп.
•	 З боку сечостатевої системи: порушення менструального циклу, дисменорея, гі-

перменорея, мено- і метрорагія.
•	 Загальні: алергічні реакції; запаморочення, головний біль.
Протипоказання
•	 Гіперчутливість (у тому числі до інших препаратів групи простагландинів).
•	 Гормональнозалежні пухлини (будь-якої локалізації).
•	 вагітність (а також планування вагітності), період лактації.
•	 використання внутрішньоматкових контрацептивів.
•	 Декомпенсована серцево-судинна і ниркова патологія.
•	 Глаукома.
•	 бронхіальна астма.
•	 Гіпертонічна хвороба (II ст. і вище).
Спосіб застосування та дози. Мізопростол використовується по 1 таблетці 

(200 мкг) 2–4 рази на добу; добова доза – 400–800 мкг. при непереносимості препара-
ту можливе зменшення разової дози до 100 мкг.

Енпростил – синтетичний аналог простагландину Е2. За фармакологічними влас-
тивостями близький до мізопростолу, проте краще переноситься і  рідше викликає 
небажані медикаментозні реакції.

Ребаміпід (мукоген, ребагіт) – похідний хінолінового класу антибіотиків, має код 
A02BX14 і включений в групу “A02 препарати для лікування захворювань, пов’язаних 
з порушенням кислотності”, в підгрупу “A02вХ інші противиразкові препарати і пре-
парати для лікування гастроезофагеального рефлюксу”.

Фармакодинаміка та механізм дії. Ребаміпід підвищує ендогенний вміст про-
стагландинів E2 і  I2 (PGE2 і PGI2), що містяться в шлунковому соку, а також підвищує 
рівень простагландину Е2 (PGE2) в слизовій оболонці шлунка, сприяючи захисту від 
пошкоджуючих чинників. Ребаміпід проявляє цитопротекторний ефект, покращує 
кровообіг у слизовій оболонці шлунка і стимулює проліферацію клітин, збільшує кіль-
кість поверхневого шлункового слизу. Ребаміпід не впливає на базальну і стимулюю-
чу шлункову секрецію. Деякі дослідження доводять, що комбінація іпп з ребаміпідом 
покращує частоту загоєння ятрогенних виразок, особливо у  хворих з  важким атро-
фічним гастритом.

Ребаміпід сприяє ерадикації H. pylori при комбінації з  засобами стандартної 
противиразкової терапії, оскільки перешкоджає адгезії бактерій до епітеліальних 
клітин шлунка. приєднання препарату до ерадикаційних схем у  хворих з  поліре-
зистентністю, стійких до метронідазолу і  кларитроміцину, може стати терапією 
вибору.
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Фармакокінетика. після вживання внутрішньо одноразової дози 100 мг кон-
центрація ребаміпіду в плазмі досягала піку (340 нг/мл) приблизно через 2 години. 
Зв’язування з білками плазми 98,4–98,6 %. період напіввиведення складає 1,5 годи-
ни. препарат не накопичується в  організмі людини. велика частина препарату ви-
водиться в  незміненому вигляді з  калом. близько 10 % введеної дози виводиться 
з сечею.

Показання до застосування
•	 виразкова хвороба шлунка та Дпк.
•	 Гострий гастрит, хронічний гіперацидний гастрит у фазі загострення.
•	 Ерадикація H. pylori у складі комплексної терапії.
•	 профілактика ульцерогенної дії НпЗп.
Небажані медикаментозні реакції
•	 Шкірні та загальні ознаки гіперчутливості.
•	 Зміни смакових відчуттів, печія, відрижка, нудота, блювота, біль в животі, метео-

ризм, закрепи, діарея.
•	 порушення функції печінки: підвищення активності печінкових трансаміназ 

у сироватці крові.
•	 лейкопенія, гранулоцитопенія.
•	 порушення менструального циклу.
•	 Набряки.
Протипоказання
•	 підвищена чутливість до компонентів препарату.
•	 Злоякісні захворювання шлунка.
•	 вагітність, лактація, дитячий вік.
Спосіб застосування. препарат рекомендовано приймати по 1 таблетці (100 мг) 

3 рази на добу, курс лікування складає 2–4 тижні.

Сукральфат (вентер, алсукрал, сукрабест) – лікарський препарат, що складаєть-
ся із сульфату сахарози та алюмінію гідроксиду (код аТХ – A02BX02).

Фармакодинаміка. сукральфат відтворює гастропротекторну дію шляхом фор-
мування захисної плівки на слизовій оболонці шлунка, підвищує синтез простаглан-
динів, слизу та бікарбонатів, знижує активність пепсину і зв’язує солі жовчних кислот. 
Розчиняється в  кислому середовищі, утворює клейку полімерну пастоподібну масу, 
що має лужні властивості. Для ефективного утворення полімерної маси необхідний 
рівень кислотності при рН нижче 3, що унеможливлює застосування даного засобу 
разом з  антисекреторними засобами. Захищає уражені ділянки слизової оболонки 
від впливу агресивних чинників (HCl, жовч і пепсин), не вступають в контакт з ушко-
дженою поверхнею протягом 6 годин.

Фармакокінетика. в  ШкТ майже не всмоктується. Екскретується переважно 
з фекаліями; невелика кількість препарату, що потрапила до системного кровотоку, 
виводиться нирками.

Показання до застосування:
•	 виразкова хвороба шлунка та Дпк.
•	 Гострий гастрит, хронічний гіперацидний гастрит у фазі загострення.
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•	 “стресові” та симптоматичні ерозивно-виразкові ушкодження слизової оболон-
ки шлунка.

•	 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
Небажані медикаментозні реакції
•	 Закрепи (до 2 %).
•	 Гіперчутливість.
•	 інші небажані медикаментозні реакції відзначалися менш ніж у 0,5 % пацієнтів 

(з боку ШКТ: пронос, нудота, блювота, дискомфорт в епігастрії, порушення трав-
лення, сухість у  роті, метеоризм; з  боку шкіри: висип, свербіж; з  боку нервової 
системи: запаморочення, без соння.

Спосіб застосування та дози
сукральфат призначають по 1 г 4 рази на добу (по 1 г за 1 годину до їди і 1 г на ніч 

через 2 години після вечері) протягом 4–6 тижнів. Для профілактики рецидивів ви-
разки шлунка і дванадцятипалої кишки призначають по 1 г 2 рази на добу протягом 
4–6 тижнів.

Медикаментозна взаємодія
У зв’язку з  потенційною можливістю сукральфату знижувати всмоктування де-

яких лікарських засобів, його прийом повинен здійснюватися окремо. втрачає свої 
властивості у разі використання разом із іпп, Н2-гістаміноблокаторами, альгінатами, 
антацидами.

Засоби, що впливають на тонус та моторику  
шлунково-кишкового тракту

До препаратів, що впливають на моторику шлунково-кишкового тракту, відно-
сяться:

•	 спазмолітики;
•	 прокінетики (стимулятори перистальтики, пропульсанти);
•	 в окрему групу виділяються протиблювотні засоби.
порушення моторики виступає в якості універсального патофізіологічного меха-

нізму, властивого захворюванням органів травлення різної природи, що спричиняє 
відповідну клінічну симптоматику.

Для розуміння особливостей вибору та використання засобів, що впливають на 
моторні функції, слід зупинитись на функціональних особливостях іннервації шлунко-
во-кишкового тракту та принципах м’язового скорочення.

Зовнішня іннервація (переважно парасимпатична) найбільше значення має 
для шлунка. У  регуляції моторики кишечника переважає внутрішня іннервація 
(табл. 54). Зовнішня іннервація представлена двома незалежними нервовими сис-
темами – симпатичною та парасимпатичною, що діють антагоністично на шлунково- 
кишкову моторику. симпатичні впливи розслабляють гладенькі м’язи, парасимпатич-
ні впливи, навпаки – викликають скорочення.

парасимпатична іннервація здійснюється за допомогою n.  vagus (а саме – па-
расимпатичними гангліями), який забезпечує моторну функцію переважно верх-
ніх відділів ШкТ  – стравоходу, шлунка, тонкої кишки, жовчних шляхів; і сакральних 
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парасимпатичних нервів, які регулюють скоротливість дистальних відділів товстої 
кишки та акт дефекації. парасимпатичні ганглії чутливі до антихолінергічних препа-
ратів, на відміну від сакральних нервів. симпатичні нерви широко представлені у всіх 
відділах шлунка і кишечника, але в нормі вони беруть дуже незначну участь у регу-
ляції моторної функції ШкТ. Норадреналін стимулює альфа-1-адренорецептори, що 
функціонально зв’язані з депо са2+, рівень якого поповнюється з позаклітинного се-
редовища. стимуляція цих рецепторів призводить до мобілізації са2+ з  депо у  вну-
трішньоклітинний простір і одночасно до відкриття к+-каналів. вихід к+ з клітини су-
проводжується гіперполяризацією і зниженням тонусу.

Холінергічна система виконує свою функцію за допомогою власного нейро-
трансмітера – ацетилхоліну, який стимулює холінергічні нейрони та рецептори двох 
типів,  – мускаринові (М) і  нікотинові (N). вивільнення ацетилхоліну відбувається не 
лише при активації холінергічної системи. У регуляції його вивільнення беруть участь 
симпатична нервова, а також ендорфін-енкефалінова (опіатна) системи. існують сим-
патичні постсинаптичні волокна, які блокують активність холінергічних нейронів, та 
енкефалінергічні волокна, які також блокують вивільнення ацетилхоліну.

Щільність локалізації холінергічних рецепторів у  ШкТ неоднакова. Найбільша 
кількість М-холінорецепторів міститься у шлунку, далі у напрямку зменшення – тов-
ста кишка > пряма кишка > сліпа кишка > порожня кишка > дванадцятипала кишка. 
Тому атропіноподібні речовини діють спазмолітично на антральний відділ шлунка 
в 3–10 разів сильніше, ніж на нижні відділи ШкТ.

Ефекти ацетилхоліну на непосмуговані м’язі опосередковані переважно дво-
ма видами мускаринових рецепторів  – M2 і  M3, які знаходяться у  ШкТ у  співвідно-
шенні відповідно 4 : 1. Хоча концентрація рецептора M3 менша, для скорочення він 

Таблиця 54
Розподіл видів іннервації у різних ділянках ШКТ

Відділ ШКт Зовнішня іннервація Внутрішня іннервація

стравохід повздовжні м’язи – парасимпа-
тична іннервація

відсутня

Циркулярні м’язи – симпатична 
іннервація

Шлунок переважає парасимпатична 
іннервація (n. vagus)

слабка

Тонка кишка слабка переважає холінергічна (стимулю-
юча) активність над адренергіч-
ною (розслаблююча)

сліпа кишка слабка однакова за силою холінергічна 
та адренергічна активність

Товста кишка слабка парасимпатична 
іннервація (сакральний нерв)

переважає адренергічна актив-
ність над холінергічною
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важливіший; його активація збільшує рівень внутрішньоклітинного Ca2+, опосередко-
ваного фосфоінозитоловим механізмом. лише 20–40 % скорочень мускулатури шлун-
ка і  кишечника здійснюються за участю М-холінорецепторів, а  60–80 %  – за участю 
N-холінорецепторів, які активуються нейротрансмітерами інтрамуральних гангліїв 
кишкової стінки. крім того, не всі М-холінорецептори відповідають за регуляцію мо-
торики ШкТ: деякі беруть участь у  вивільненні нейротрансмітерів, а  певна частина 
М-холінорецепторів залучена в  забезпечення секреторної і  всмоктуючої функцій 
ШкТ.

внутрішня іннервація представлена специфічними інтрамуральними (автоном-
ними) і  вставними нейронами, які об’єднані у  2 сплетення  – підслизове (сплетення 
Мейс нера) та м’язове (сплетення ауербаха). Завдяки наявності інтрамуральних ней-
ронів у м’язовому сплетенні моторика ШкТ може регулюватися автономно при пов-
ному виключенні симпатичної та парасимпатичної систем.

внутрішня іннервація забезпечується дією інтрамуральних нейромедіаторів 
(класичних і  тахікінінових): ацетилхолін для холінергічних нейронів; серотонін для 
серотонінергічних нейронів; аденозин  – для аденозинових (пуринергічних) нейро-
нів (пуринергічна система інгібує тонус гладеньких м’язів); оксид азоту (у складі не-
холінергічних неадренергічних волокон, котрансмітер інгібіторних нейронів); вазо-
активний інтерстиціальний поліпептид (VIP) (може активізувати й інгібувати нейрони 
гладеньких м’язів (котрансмітер у  холінергічних нейронах); соматостатин (здатний 
інгібувати та стимулювати інтрамуральні нейрони); субстанції Р  та к, які збуджують 
інтрамуральні нейрони та є котрансмітерами ацетилхолінових волокон; енкефаліни, 
які модулюють активність інтрамуральних нейронів, у тому числі інгібують виділення 
ацетилхоліну.

підсилення моторики відбувається при стимуляції парасимпатичних (через аце-
тилхолін), дофамінових і  серотонінових рецепторів; ослаблення  – при стимуляції 
симпатичної нервової системи і частково аденозинових рецепторів.

Зовнішня аферентна іннервація пов’язана з  дорсальними гангліями або з  чут-
ливими волокнами n.  vagus. виділення серотоніну ентерохромафінними кліти-
нами стимулює 5-HT3-серотонінові рецептори аферентних нервів, викликаючи 
нудоту, блювання або вісцеральний біль. серотонін також стимулює підслизові 
5-HT1P-рецептори внутрішніх аферентних нейронів, які містять у своєму складі каль-
цитонін та ацетилхолін, що сприяє об’єднанню в єдиному напрямку роботи нейроа-
мінів міжм’язових сплетень. 5-HT4 рецептори пресинаптичних терміналей аферент-
них нейронів збільшують виділення ацетилхоліну та кальцитоніну. Допамін діє як 
інгібіторний нейротрансмітер, зменшуючи інтенсивність стравохідного та шлунко-
вого скорочень.

Хоча відомо про активність не менше ніж 14 серотонінових субтипів рецеп-
торів, засоби, що діють в  ШкТ, сфокусовані на вплив на 5-HT3-рецептори та 5-HT4-
рецептори. при стимуляції 5-НТ4-серотонінових рецепторів міоцитів відбувається 
посилення, а при стимуляції 5-НТ3-серотонінових рецепторів – уповільнення мотори-
ки травного тракту. Енкефалінергічні нейрони є проміжними нейронами ШкТ – вони 
співпрацюють з нейронами, які контролюють гладеньку мускулатуру кишкової труб-
ки, і діють на рівні м’язових сплетень.
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Енкефалінергічні (опіатні) рецептори широко представлені в ШкТ і локалізуються 
в шлунково-кишкових ефекторних клітинах гладких м’язових волокон. опіатні рецеп-
тори регулюють моторику ШкТ у цілому – стимуляція μ- і δ-опіатних рецепторів при-
зводить до підсилення моторики; стимуляція κ-опіатних – до її послаблення.

До нейромедіаторів, що викликають розслаблення гладком’язових клітин жовчо-
вивідних шляхів, належать також вазоактивний інтестинальний пептид та оксид азо-
ту. крім того, власні гормони ШкТ є регуляторами моторики інтестинального тракту: 
соматостатин опосередковує виділення ГаМк та пригнічує реалізацію опіатних пеп-
тидів, підсилюючи таким чином дію “релаксуючих” медіаторів, а мотилін стимулює ви-
кид ацетилхоліну та субстанції Р.

На рівні окремої гладком’язової клітини існує відповідна “молекулярна ієрархія” 
подій, яка спричиняє м’язове скорочення. На першому етапі відбувається деполяриза-
ція клітинної мембрани, викликана новоутвореним потенціалом дії. потенціал дії у клі-
тині виникає за рахунок відкриття натрієвих каналів та входження іонів Na+ внутріш-
ньоклітинно під час дії ацетилхоліну, що виділився при стимуляції М-холінорецепторів 
з нервових закінчень; важливу роль у цьому відіграють також котрансмітери (субстан-
ція Р і субстанція к регулюють величину порогу та величину потенціалу).

Змінений потенціал дії призводить до вивільнення Ca2+ з  внутрішньоклітинних 
резервуарів і утворення комплексів іонів кальцію з кальційзв’язуючим білком каль-
модуліном. відкриття кальцієвих каналів опосередковане потенціалом дії і має тісний 
функціональний взаємозв’язок з роботою натрієвої помпи.

На третьому етапі відбувається активація комплексом “кальцій  – кальмодулін”  
кінази легких ланцюгів міозину.

існують два можливі шляхи надходження іонів са2+ в клітину: вхід са2+ з позаклі-
тинного простору по повільних потенціалзалежних са2+-каналах мембран і  вивіль-
нення са2+ з внутрішньоклітинних депо через рецепторозалежні са2+-канали. Це має 
велике значення, адже у ШкТ існують 2 типи скорочень: тонічні і фазові. Тонічні ско-
рочення підтримують базальний тонус стінки кишки і  сфінктерів під час відсутності 
травлення; фазові скорочення є  ритмічними скороченнями кишкової стінки, що за-
безпечують пропульсивний рух їжі по кишечнику. Механізм розвитку тонічних і фазо-
вих скорочень залежить від різного рівня входження іонів са2+ в клітини. входження 
іонів са2+ всередину клітини по са2+-каналах викликає тонічне скорочення; мобіліза-
ція са2+ під впливом нейромедіаторів (ацетилхоліну, катехоламінів) із щільних са2+-
депо приводить до фазового скорочення. потенціало- та рецепторозалежні кальцієві 
канали рівномірно представлені на всьому протязі кишечника. проте різні його від-
діли володіють різною чутливістю до нейромедіаторів. Це пов’язано з неоднаковою 
кількістю внутрішньоклітинних кальцієвих депо: найбільша кількість одиниць депо 
локалізована в гладких м’язах товстої кишки, найменше – у Дпк й тонкій кишці. в пе-
ріод розслаблення гладком’язової клітини Ca2+ перерозподіляється всередині сарко-
плазматичного ретикулуму клітини.

Циклічний аденозин-3’5’-монофосфат (цаМФ) і гуанозин-3’5’-монофосфат (цГМФ) 
відіграють важливу роль в регуляції тонусу гладеньких м’язів. Збільшення концентра-
ції цих речовин безпосередньо пов’язане з  релаксацією мускулатури. внутрішньо-
клітинна концентрація циклічних нуклеотидів визначається відносною швидкістю їх 
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утворення за допомогою агоніст-індукованої стимуляції аденілатциклази (агоніст  – 
норадреналін) і гуанілатциклази (агоніст – ацетилхолін), а також швидкістю їх гідро-
лізу фосфодіестеразними ферментами клітин (ФДЕ).

цаМФ і  цГМФ синтезуються з  відповідних нуклеозидтрифосфатів за допомогою 
мембранозв’язаних ферментів аденілатциклази і  гуанілатциклази відповідно, цаМФ 
і цГМФ інактивуються ФДЕ до неактивних нециклічних рибозофосфатів. аденілатцик-
лазна система універсальна, забезпечує різні клітинні функції (тонус м’язів, секреція, 
агрегація, рухливість, адгезивна здатність). варіабельний розмах функцій аденілат-
циклазної системи забезпечується існуванням численних ізоферментів ФДЕ в різних 
видах тканин (є тканиноспецифічні та видоспецифічні ФДЕ). За даними серії експе-
риментальних досліджень виявлено наявність близько 8 різних сімейств ФДЕ. Гла-
денька мускулатура товстого і тонкого кишечника, жовчних шляхів містить майже всі 
ізоформи ФДЕ, але провідне місце за концентрацією та функціональною здатністю за-
ймає ФДЕ IV (PDE 4).

спазмолітики
спазм – патологічне або фізіологічне скорочення окремих м’язів або груп м’язів 

(а інколи багатьох груп м’язів), що супроводжує перебіг багатьох захворювань. він 
погіршує кровопостачання ділянки органа, яку він охоплює, а також сам по собі може 
бути початком розвитку патологічного стану.

патологічне розтягування стінок органів травлення може спостерігатися, напри-
клад, при порушенні евакуації зі шлунка функціонального або органічного характеру, 
кишковій непрохідності, обструкції жовчовивідних шляхів каменем або чужорідним 
тілом. патологічний спазм можливий при гострому гастриті, ентериті, коліті, тобто 
при розвитку будь-якого запального процесу у ШкТ, а також при функціональних по-
рушеннях моторики шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. спазм за-
звичай супроводжується появою вісцерального болю. Це відбувається за рахунок 
того, що деякі запальні медіатори та біологічно активні речовини сприяють знижен-
ню порогу больової чутливості механорецепторів, що збуджуються стимул-реакція-
ми розтягування і скорочення. Для вісцерального болю характерне поєднання з ве-
гетативними проявами (пітливість, нудота, блювання, вазомоторні реакції).

лікувальні ефекти даної групи засновані на втручанні в механізми м’язового ско-
рочення. Розслаблення гладком’язових клітин сприяє зниженню тонусу стінки по-
рожнистого органа. Зменшення внутрішньопросвітного тиску усуває відчуття болю. 
спазмолітики сприяють відновленню пасажу вмісту порожнистого органа, покращу-
ється кровопостачання стінки спазмованого органа.

Класифікація спазмолітиків:
1. препарати, що впливають на етап проведення нервового імпульсу (гумораль-

ного сигналу) – нейротропні спазмолітики:
•	 природні холінолітичні засоби (атропін та алкалоїди беладони).
•	 синтетичні холінолітики.

2. препарати, що впливають безпосередньо на гладком’язові клітини (міотропні 
спазмолітики):
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•	 блокатори натрієвих каналів.
•	 блокатори кальцієвих каналів.
•	 Донатори оксиду азоту (нітрати).
•	 інгібітори фосфодіестерази:

 – селективні інгібітори ФДЕ іV (похідні ізохіноліну);
 – неселективні інгібітори ФДЕ.

3. інші препарати спазмолітичної дії.
До холінолітиків відносяться наступні медикаментозні засоби: атропіну сульфат 

(гіосціамін), платифіліну гідротратрат, гіосцину бутилбромід (бутилскополамін), при-
фінію бромід, фенпіверинію бромід та засоби, що містять суміш алкалоїдів беладони 
(красавки).

атропіну сульфат, платифіліну гідротартрат та суміш алкалоїдів красавки відно-
сять до третинних амідів природного походження. Гіосцину бутилбромід, прифінію 
бромід та фенпіверинію бромід – це четвертинні сполуки синтетичного походження.

атропіну сульфат
використовується у вигляді 1 мл – 0,1 % розчинів і таблеток по 5 мг.
Фармакодинаміка та основні ефекти: алкалоїд, що міститься в  рослинах ро-

дини пасльонових, неселективний блокатор усіх підтипів М-холінорецепторів (М1, 
М2 і  М3); впливає як на центральні (оскільки легко перетинає гематоенцефалічний 
бар’єр), так і на периферичні М-холінорецептори; діє також (хоча значно слабше) на 
N-холінорецептори; перешкоджає стимулюючій дії ацетилхоліну; зменшує секрецію 
слинних, шлункових, бронхіальних, сльозових і  потових залоз; знижує тонус м’язів 
внутрішніх органів (бронхів, ШкТ, підшлункової залози, жовчних проток та жовчно-
го міхура, сечового міхура); спричиняє тахікардію та поліпшує AV-провідність (блока-
да М2-підтипу ацетилхолінового рецептора у  синусовому та атріовентрикулярному 
вузлах); знижує моторику ШкТ, практично не впливає на секрецію жовчі та секрету 
підшлункової залози; розширює зіниці, утрудняє відтік внутрішньоочної рідини, під-
вищує внутрішньоочний тиск, спричиняє параліч акомодації; у середніх терапевтич-
них дозах впливає на ЦНс і спричиняє відстрочений, але тривалий седативний ефект, 
збуджує дихання, у більших дозах – параліч дихання; збуджує кору головного мозку 
(у високих дозах), у токсичних дозах спричиняє збудження, ажитацію, галюцинації, ко-
матозний стан; зменшує тонус блукаючого нерва, що призводить до збільшення чсс 
(при незначній зміні аТ) і деякого підвищення провідності в пучку Гіса; дія виражена 
сильніше при початково підвищеному тонусі блукаючого нерва.

Фармакокінетика. атропіну сульфат швидко резорбується у  кровотік з  місця 
введення. Швидко та широко розподіляється в  організмі, проникає крізь гематоен-
цефалічний, плацентарний бар’єри і в грудне молоко. Значний рівень у ЦНс досяга-
ється у межах від 30 хв до 1 год; це може потребувати зменшення дози засобу, якщо 
він використовується для впливу на периферію. Метаболізується в  печінці шляхом 
ферментативного гідролізу. Зв’язок з  білками плазми крові становить 18 %. У  зна-
чимих концентраціях виявляється в  центральній нервовій системі через 0,5–1 год. 
період напіввиведення препарату становить 2 год. препарат виводиться нирками: 
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у незміненому вигляді – 50 %; частина, що залишилася, – у вигляді продуктів гідролізу 
й кон’югації. слід зазначити, що парасимпатичні ефекти зникають протягом 4–6 годин 
(або менше) і  залежать від вихідного стану активності парасимпатичної системи, за 
винятком ока. На циліарний м’яз м’яз атропін діє протягом 72 годин. після внутріш-
ньовенного введення максимальний ефект проявляється через 2–4 хв.

Показання до застосування:
•	 печінкова колька (як спазмолітик).
•	 больовий синдром при панкреатиті.
•	 пілороспазм.
•	 Ниркова колька (як спазмолітик)
•	 Для проведенні радіологічних досліджень кишечника.
•	 Як засіб для проведення премедикації.
•	 бронхіальна астма (анафілактоїдний варіант астматичного статусу).
•	 брадикардія, симптомокомплекс Морганьї – адамса – стокса.
•	 Нетримання сечі в дітей і дорослих внаслідок підвищеної збудливості м’язів се-

чового міхура.
•	 отруєння фосфорорганічними сполуками.
•	 отруєння морфіном.
•	 отруєння грибами, які містять мускарин (мухомори).
•	 отруєння холіноміметичними речовинами та антихолінестеразними препара-

тами (прозерин, галантамін).
при кишковій кольці та спастичних станах кишечника неефективний. Знижує на 

короткий термін секрецію хлористоводневої кислоти. Досить ефективний при супут-
ньому спазмі воротаря при виразковій хворобі шлунка та антральному гастриті, хоча 
у фармакологічних показаннях для атропіну ці хвороби відсутні. при внутрішньовен-
ному введенні атропіну існує загроза раптової смерті (рекомендується введення ра-
зом з прозерином).

Спосіб застосування та дози. Форма випуску (1 мл – 0,1 % розчину або 1 мг/1 мл) 
препарату забезпечує його використання в гастроентерологічній практиці. препарат 
вводять під шкіру, внутрішньом’язово або (дуже рідко) внутрішньовенно по 0,25–0,5–
1 мг (0,25–0,5–1 мл) 1–2 рази на день. лікування симптоматичне, тривалість встанов-
лює лікуючий лікар, однак з огляду на неселективність дії та короткочасність ефекту 
використання засобу не триває більше 2 діб.

при вступному (початковому) наркозі з метою зменшення ризику пригнічення ва-
гусом частоти серцевих скорочень і зменшення секреції слинних та бронхіальних за-
лоз – 0,3–0,6 мг під шкіру або внутрішньом’язово за 30–60 хв до анестезії; у комбінації 
з морфіном (10 мг морфіну сульфату) – за годину до анестезії.

Для дорослих вища разова доза – 2 мг, добова – 3 мг. при отруєнні антихолінесте-
разними препаратами препарат вводять по 2 мг внутрішньом’язово кожні 20–30 хв 
до виникнення почервоніння й сухості шкіри, розширення зіниць і появи тахікардії, 
нормалізації дихання. при помірному й  важкому отруєнні атропін можна вводити 
протягом двох днів (до появи ознак “переатропінізації”).

Протипоказання до застосування: повністю залежать від неселективнос-
ті дії атропіну. Це гіперчутливість до компонентів препарату; миготлива аритмія, 
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тахікардія, серцева недостатність, мітральний стеноз, гостра кровотеча, гіпертире-
оз; підвищена t° тіла; рефлюкс-езофагіт, кила стравохідного отвору діафрагми; за-
хворювання ШкТ, що супроводжуються непрохідністю (ахалазія й стеноз воротаря); 
атонія кишечника у хворих літнього віку або ослаблених хворих; паралітична непро-
хідність кишечника; захворювання з підвищеним внутрішньоочним тиском; печінко-
ва і ниркова недостатність; міастенія; вегетативна (автономна) невропатія; гіпертро-
фія передміхурової залози без обструкції сечовивідних шляхів, затримка сечі або 
схильність до неї чи захворювання, що супроводжуються обструкцією сечовивідних 
шляхів.

НМР та ускладнення: порушення зору, сухість у роті, сухість шкіри, скарлатино-
подібні висипання, дисфагія, спрага, тахікардія, параліч акомодації, психомоторне 
збудження, судоми, затримка сечі, підвищення температури тіла.

Взаємодія: дія препарату може бути підсилена при одночасному застосуванні 
інших засобів з антимускариновим ефектом (ремантадин, амантадин, окремі антигіс-
тамінні засоби (особливо димедрол та піпольфен), антипсихотичні препарати групи 
бутирофенонів та фенотіазинів (галоперидол, аміназин, трифтазин), трициклічних 
антидепресантів (амітриптилін). пригнічення перистальтики під дією атропіну може 
призвести до зміни всмоктування інших лікарських засобів.

Платифіліну гідротартрат – це сіль алкалоїду хрестовика ромболистого або ши-
роколистого. використовується у вигляді 1 мл – 0,2 % розчинів і таблеток по 5 мг.

Фармакодинаміка та основні ефекти. подібно до атропіну, володіє неселектив-
ними М-холінолітичними властивостями (блокатор усіх типів рецепторів, все-таки пе-
реважно М1 та М3), і тому спричиняє менший негативний вплив на секрецію залоз та 
особливо функцію серцево-судинної системи (практично не впливає на провідність 
в  AV-з’єднанні і  не збільшує частоту серцевих скорочень). власна холінолітична ак-
тивність платифіліну в 5–10 разів нижча за активність атропіну. однак платифілін має 
пряму міотропну дію на м’язи кишечника, подібно до механізму дії папаверину.

порівняно з атропіном вплив на акомодацію виражений менше й коротше. Збу-
джує головний мозок і дихальний центр, більшою мірою – спинний мозок (у високих 
дозах можливі судоми, пригнічення центральної нервової системи, судинорухового 
й дихального центрів).

Показання (гастроентерологічні та негастроентерологічні):
в принципі – ті ж самі, що й для атропіну, але до офіційних фармакологічних пока-

зань, на відміну від атропіну, віднесені також гастродуоденіт, функціональна диспеп-
сія, альгодисменорея, спазм церебральних артерій.

Протипоказання до застосування, небажані медикаментозні реакції та 
ускладнення. НМР платифіліну, окрім подібних атропіну, можуть включати розвиток 
судом, задишки, зниження артеріального тиску (аТ) (препарат викликає збудження 
клітин спинного мозку, дихального центру, пригнічення судинорухового центру).

Спосіб застосування та дози. препарат призначають підшкірно. Для купіруван-
ня кишкової, печінкової, ниркової кольки і  гострого виразкоподібного болю дорос-
лим підшкірно вводять по 1–2 мл розчину. курсове лікування може бути тривалішим 
порівняно з атропіном: у разі необхідності – до 10–15 днів. вищі дози для дорослих: 
разова – 0,01 г, добова – 0,03 г.
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Взаємодія: платифілін підсилює седативну та снодійну дію фенобарбіталу і маг-
нію сульфату. інші М-холіноблокатори, амантадин, галоперидол, фенотіазин, інгібі-
тори Мао, трициклічні антидепресанти, деякі антигістамінні препарати підвищу-
ють ризик розвитку НМР при спільному застосуванні (як і  у випадку застосування 
з ними атропіну). Морфін при спільному застосуванні з препаратом збільшує при-
гнічуючу дію на серцево-судинну систему; серцеві глікозиди виявляють позитивну 
батмотропну дію; прокаїнамід спричиняє М-холіноблокуючу дію (може з’явитися 
тахікардія та прискорення AV-проведення при сумісному застосуванні). при болі, 
пов’язаному зі спазмами гладенької мускулатури, дію препарату підсилюють анал-
гетики, седативні засоби, транквілізатори; при судинних спазмах  – гіпотензивні 
й седативні засоби.

існують також лЗ, які містять алкалоїди красавки. Необхідно зазначити, що пре-
парати, які містять виключно чисті алкалоїди красавки, наразі відсутні. отже, застосо-
вуючи ці засоби, слід насамперед звернути увагу на складові компоненти лікарського 
препарату, адже вибір засобу алкалоїдів для лікування певного синдрому ґрунтуєть-
ся саме на його комплексній дії. в екстракті беладони фактично міститься лівообер-
тальний ізомер гіосціаміну (l-гіосціамін). атропін, на відміну від екстракту беладони, 
є  рацемічною сумішшю (d,l-гіосціамін). слід зазначити, що лівообертальні ізомери 
у  100 разів сильніші за правообертальні. Фармакокінетичні властивості алкалоїдів 
екстракту беладони аналогічні атропіну.

Основні представники
•	 Бекарбон: 1 таблетка містить екстракту беладони густого 10 мг, натрію гідро-

карбонату 300 мг (засіб можна віднести до комбінованих антацидів).
•	 Беластезин: 1 таблетка містить: екстракту беладони густого 15 мг, бензокаїну 

300 мг.
•	 Бесалол: 1 таблетка містить екстракту красавки густого  – 10 мг, фенiлсалiци-

лату – 300 мг.
•	 Белалгін: 1 таблетка містить: метамізолу натрієвої солі (ненаркотичний аналь-

гетик) 250 мг; бензокаїну 250 мг (місцевий анестетик); екстракту беладони гус-
того 15 мг; натрію гідрокарбонату 100 мг.

крім того, екстракт беладони (красавки) входить до складу таких препаратів, як 
валокормід (комбінований седативний засіб), краплі Зеленіна (засіб, що викорис-
товується для лікування серцево-судинних захворювань та неврозів). Звісно, що по-
казання, протипоказання, способи застосування препаратів, які містять екстракт 
беладони, відрізняються.

Так, бекарбон застосовується при спазмах гладком’язових органів шлунково-
кишкового тракту; жовчовивідних шляхів; симптомах, спричинених підвищеною 
кислотністю шлункового соку (печія, відчуття переповнення або тяжкості в  шлунку, 
здуття, відрижка кислим). Наявність гідрокарбонату (антациду, що всмоктується) об-
межує тривалість застосування цього засобу (не більше 3 днів) та призводить до по-
яви таких НМР, як рикошетна гіперсекреція хлористоводневої кислоти. бекарбон слід 
приймати внутрішньо за 30–40 хв до їжі по 1 таблетці 2–3 рази на добу. Таблетку ков-
тають не розжовуючи і запивають достатньою кількістю води (150–200 мл). Звичайно 
додаються значимі взаємодії. бекарбон знижує ефект нестероїдних протизапальних 
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препаратів, гризеофульвіну, дигоксину, доксицикліну, кетоконазолу, метоклопраміду, 
метронідазолу, гормональних естрогенвмісних контрацептивів; підвищує ефект інда-
паміду, нізатидину. при одночасному застосуванні бекарбону з препаратами, які міс-
тять калій, можливе утворення кишкових виразок.

беластезин має практично ті самі показання до застосування, що й бекарбон. На 
відміну від бекарбону, у засобу більше виражена анальгезуюча дія внаслідок місцевої 
дії бензокаїну.

Можуть виникати додаткові небажані медикаментозні реакції, що пов’язані із 
впливом місцевого анестетику на ЦНс (головний біль, запаморочення, нервозність, 
сонливість, слабкість, розлади сну, атаксія (розлади координації рухів), порушення 
мовлення). слід пам’ятати про алергічні реакції, які часто супроводжують застосуван-
ня місцевих анестетиків. спосіб застосування аналогічний бекарбону. Також цей засіб 
рекомендовано вживати не більше 5 діб.

бесалол на відміну від інших препаратів володіє деякою антисептичною дією. Річ 
у  тім, що фенілсаліцилат у  лужному середовищі кишечника розпадається на фенол 
(антисептик), який практично не всмоктується, та саліцилову кислоту (неселективний 
інгібітор циклооксигенази 1 та 2, що знижує муциноутворення у шлунку й підвищує 
кислотність), яка добре всмоктується у кишечнику. Звісно, серед показань до засто-
сування – лише спастичні синдроми при колітах та ентеритах (пілороспазм, виразко-
подібний біль, загострення панкреатиту є, навпаки, протипоказаннями до застосу-
вання). але, враховуючи патогенетичні та фізіологічні особливості парасимпатичної 
системи, використання цього засобу не буде ефективним. стійкість же до фенолу 
у кишкових бактерій розвивається досить швидко. призначати можна (якщо це дуже 
потрібно) по 1 таблетці 2–3 рази на день. слід також пам’ятати про загальні протипо-
казання до призначення саліцилатів.

синтетичні холіноблокатори
Гіосцину бутилбромід (бутилскополамін), як видно з назви, є синтетичним ана-

логом природного алкалоїду гіосцину, який міститься у блекоті.
Представники: препарати спазмобрю (таблетки 10 мг та ін’єкції 1 % – 2 мл), бус-

копан (таблетки 10 мг).
Фармакодинаміка та основні ефекти: Гіосцину бутилбромід  – конкурентний 

антагоніст ацетилхоліну в  парасимпатичних постгангліонарних нервових закінчен-
нях. Не впливає на нікотинові рецептори. блокує дію ацетилхоліну на постгангліонар-
ні мускаринові рецептори.

Гіосцину бутилбромід володіє властивостями М1, М3-холіноблокатора частково 
вибіркової дії. враховуючи роль М3-холінорецепторів у  регуляції моторики ШкТ та 
фармакокінетичні властивості, препарат діє переважно на гладку мускулатуру шлун-
ково-кишкового тракту.

Фармакокінетика. На відміну від природних алкалоїдів скополаміну та гіосціамі-
ну (атропіну), є надзвичайно полярною речовиною і тому лише частково всмоктуєть-
ся після перорального прийому (8–10 %), слабко зв’язується з білками плазми крові 
(10 %). біодоступність препарату становить менше 1 %. Метаболізується переважно 
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в печінці. Не проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр і не впливає на ЦНс. період 
напіввиведення з плазми становить 8 годин. Розподіляється лише в органах шлунково- 
кишкового тракту: у найбільшій концентрації накопичується у ШкТ, жовчному міхурі 
та протоках, печінці. виводиться з жовчю та сечею у незміненому вигляді.

Показання для застосування:
•	 спазми ШкТ.
•	 Дискінезія жовчних шляхів, спазми сечостатевого тракту.
•	 купірування нудоти та блювання (у тому числі в післяопераційному періоді).
•	 премедикація перед хірургічними втручаннями; при рентгенологічних, радіо-

логічних та ендоскопічних методах дослідження.
отруєння фосфорорганічними сполуками (як антидотна терапія).
Спосіб застосування та дози. по 1–2 табл. 3–5 р/добу; тривалість курсу лікуван-

ня залежить від характеру захворювання та ефективності терапії, що проводиться. 
Розчин для ін’єкцій – застосовують п/ш, в/м, в/в струминно (повільно) або в/в крап-
линно; дозу визначають індивідуально; вводять по 2–4 мл (20–40 мг) 2–3 р/добу; мак-
симально допустима доза для дорослих не повинна перевищувати 100 мг; тривалість 
застосування визначається клінічною ситуацією; в/в струминно вводять у  вигляді 
повільної ін’єкції протягом 1–3 хв, попередньо розчинивши разову дозу в 10–20 мл 
0,9 % розчині натрію хлориду або 5 % р-ні глюкози; в/в краплинно вводять зі швидкіс-
тю 60–80 крап/хв, застосовуючи 100–400 мл зазначених інфузійних розчинів.

НМР та ускладнення при застосуванні: зустрічаються усі класичні антихолінер-
гічні небажані медикаментозні реакції (сухість у роті, дисгідроз, тахікардія, затримка 
сечі); реакції гіперчутливості, особливо шкірні реакції, в  окремих випадках  – анафі-
лаксія, що супроводжується задишкою і шоком; р-н для ін’єкцій – парез акомодації, 
порушення зору, підвищена чутливість очей до світла, загострення глаукоми, сухість 
слизової оболонки носа, сухість шкірних покривів, зменшення потовиділення, тахі-
аритмія, утруднене сечовипускання, аР.

Прифінію бромід. випускається під назвою ріабал (таблетки 30 мг, сироп 60 мл 
(7,5 мг/5 мл), ін’єкції 15 мг/2 мл).

Основні фармакотерапевтичні ефекти: вибірково блокує периферичні М3-
холінорецептори слизової оболонки ШкТ, жовчовивідних і  сечовивідних шляхів та 
матки, наслідком чого є зниження тонусу гладкої мускулатури.

Фармакокінетика. препарат слабко абсорбується із травного тракту. Макси-
мальна концентрація у сироватці крові досягається протягом 2–3 годин після прийо-
му таблеток. середній показник часу тривалості періоду напіввиведення становить 
2,13 год. виводиться з фекаліями та сечею.

Показання до застосування: біль, пов’язаний зі спазмами та гіперперисталь-
тикою ШкТ – гастрит, ентерит, коліт, постгастроектомічний синдром, функціональна 
диспепсія; біль, пов’язаний зі спазмами та дискінезією жовчовивідних проток, біль 
при панкреатиті, при спазмах сечового тракту (камені сечового тракту, тенезми сечо-
вого міхура, цистит, пієліт).

Спосіб застосування та дози: по 30–60 мг 3 р/добу; при дуже різкому болю мож-
на призначати по 90 мг за один прийом; парентерально призначають дорослим по 
1–2 мл п/ш, в/м, в/в; тривалість лікування становить 7–15 дiб.
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НМР та ускладнення при застосуванні: сухість у роті, порушення акомодації, за-
крепи.

Протипоказання до застосування: глаукома та гіпертрофія простати III-го сту-
пеня, холе- та уролітіаз із діаметром каменів понад 10 мм (за даними УЗД).

Фенпіверинію бромід (або фенпіверин) є синтетичною четвертинною сполукою 
неселективної дії. Засіб блокує М-холінорецептори периферичних органів, частково 
блокує N-холінорецептори гангліїв симпатичної та парасимпатичної нервової систе-
ми. Фармакокінетичні властивості препарату не досліджувались. препарат в окремій 
лікарській формі не випускається, проте є складовою частиною так званих спазмо-
анальгетиків, які, окрім цього засобу, містять міогенний спазмолітик папаверино-
подібної дії пітофенон та ненаркотичний анальгетик метамізол натрію (похідний пі-
разолону, анальгін). Діапазон використання цих засобів  – купірування больових 
віс церальних синдромів, в основі яких лежить спазм гладкої мускулатури (це жовчні, 
кишкові коліки). Як допоміжний засіб застосовується для зниження болю після хірур-
гічних та діагностичних втручань.

Форми випуску та дозування цих препаратів стандартизоване: ампули або рідше 
таблетки, які містять 500 мг метамізолу, 1–5 мг пітофенону чи 0,1–0,2 мг фенпіверинію 
залежно від препарату. потенційна сила дії при купіруванні больового синдрому пе-
реважно залежить від наявності метамізолу. представниками є такі препарати, як ба-
ралгетас, брал, максиган, спазган, спазмалгон, реальгін та інші.

Застосовуються внутрішньом’язово від 2 до 5 мл розчину для ін’єкцій, за необхід-
ності цю ж дозу можна повторити через 6–8 годин. препарат застосовується тільки 
для купірування больового або спастичного нападу, а  не для тривалого лікування. 
в  разі відсутності терапевтичного ефекту застосування препарату припиняється, 
а при доброму або задовільному ефекті можна перейти до перорального застосуван-
ня. лікування не повинне тривати більше 3 діб.

Максимальна добова доза не повинна перевищувати 10 мл розчину для ін’єкцій 
(відповідно 5 г метамізолу на добу). Щодо НМР – то для фенпіверину вони аналогіч-
ні, як у у всієї групи холіноблокаторів. проте наявність похідного піразолону у скла-
ді комбінацій спазмоанальгетика вимагає посиленої уваги до цих препаратів щодо 
таких важких ускладнень, як синдром лайєла, стівенса  – Джонсона, анафілактоїдні 
реакції, гематологічні реакції у  вигляді агранулоцитозу, гіпопластичної анемії, ізо-
льованої медикаментозної тромбоцитопенії, порушення ниркового кровотоку та 
розвиток ниркової недостатності. слід пам’ятати, що похідні піразолону є неселек-
тивними блокаторами ЦоГ-1/2, а  отже, можуть викликати загострення виразкової 
хвороби, гастритів з  підвищеною кислотністю, рефлюкс-езофагіту, сприяти появі 
шлункової диспепсії, загостренню бронхіальної астми, призводити до медикамен-
тозного ураження печінки. препарат категорично протипоказаний при больових 
синдромах, які супроводжують запальні захворювання кишечника (неспецифічний 
виразковий коліт та хворобу крона). при довготривалому (більше 5 діб) застосуван-
ні препарату необхідний контроль картини периферичної крові та функціонального 
стану печінки.

Міотропні спазмолітики – велика група лікарських засобів з різними механізма-
ми дії, які характеризуються прямим впливом на гладенькі м’язи. На жаль, дотепер 
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проведено недостатнє число досліджень, в яких би здійснювалася порівняльна оцін-
ка ефективності різних лЗ з позицій медицини, заснованої на доказах.

Що цікаво, мебеверин та тримебутин за будовою є також синтетичними етери-
фікованими третинними амінами, а отилонію бромід – синтетичним четвертинним 
аміном, а отже, відносяться за класифікацією аТс до синтетичних антихолінергіч-
них сполук (відповідні коди аТс мебеверину  – A03AA04, тримебутину  – A03AA05, 
отилонію – A03AB06). проте ці засоби власною холінолітичною дією практично не 
володіють і тому патогенетично віднесені до групи міотропних спазмолітиків.

Так, до блокаторів натрієвих каналів належить єдиний препарат мебеверин, 
представлений у двох лікарських формах – таблетках по 135 мг і тривалодіючих кап-
сулах (ретардована форма) 200 мг.

Фармакодинаміка та основні ефекти: Мебеверин володіє трьома ефектами. 
перший – препарат сприяє антиспастичному ефекту шляхом зниження проникності 
клітин гладкої мускулатури для іонів Na+; другий ефект  – засіб непрямим способом 
зменшує відтік іонів к+ і, відповідно, не викликає гіпотонію (фактичний вплив на депо-
ляризацію та реполяризацію мембрани міоцита). Третій ефект – засіб є селективним 
слабким блокатором фосфодіестерази іV типу.

скорочення гладкої мускулатури шлунково-кишкового тракту виникає при сти-
муляції ацетилхоліном мускаринових рецепторів на поверхні м’язової клітини. сти-
муляція рецепторів пов’язана з  відкритям швидких натрієвих каналів у  мембрані 
міоцита, що дозволяє Na+ потрапити у  клітину. У  терапевтичних дозах мебеверин 
володіє прямим блокуючим ефектом на натрієві канали, що обмежує швидкість де-
поляризації і  запобігає послідовності подій, які призводять до м’язового спазму. 
окрім мускаринових рецепторів, депо са2+ у клітинах гладких м’язів стінки шлунково- 
кишкового тракту асоційоване з альфа-1-адренорецепторами. Ці депо постійно від-
новлюють рівень са2+ з позаклітинного середовища. стимуляція рецептора норадре-
наліном приводить до мобілізації са2+ з  цього депо у  внутрішньоклітинний простір 
і зумовлює відкриття каналу для к+, що, у свою чергу, сприяє реполяризації і, врешті-
решт, до зниження тонусу. Мебеверин блокує наповнення депо позаклітинним са2+ 
таким чином, що коли альфа-1-адренорецептор активується в присутності препара-
ту, депо спустошується, але заповнитися знову не може. відповідно, відтік к+ є корот-
кочасним, і тому постійної релаксації або гіпотонії не виникає. Два перші механізми 
достатньо повільні, але тривалі, третій механізм – швидкий, але роль його у ефектах 
мебеверину незначна. Наявність такого поєднання механізмів сприяє зниженню як 
тонічних, так і пропульсивних скорочень кишечника, жовчних ходів та здатність усу-
вати патологічний спазм без порушень пасажу вмісту по кишковій трубці або жов-
чних протоках (що дуже важливо при такій патології, як синдром подразненої киш-
ки). Холінергічні впливи у засобу відсутні.

Негативним є те, що ефект зниження тонусу м’язів не дуже швидкий та потужний. 
отже, способи застосування препарату обмежуються саме цими параметрами, а та-
кож фармакокінетичними особливостями.

Фармакокінетика. Мебеверин швидко і повністю абсорбується з таблеток. кап-
сули мебеверину мають властивості тривалого вивільнення. він повністю метабо-
лізується і  не екскретується у  незміненому вигляді. системного впливу на натрієві 
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й кальцієві канали не має. На першому етапі метаболізму мебеверин гідролізується 
з утворенням вератрової кислоти і мебеверинового спирту. вератрова кислота екс-
кретується із сечею. Мебевериновий спирт виводиться нирками у вигляді відповід-
них карбоксильної (Мск) або диметилкарбоксильної кислот (ДМск).

У плазмі ДМск є  основним циркулюючим метаболітом. повністю виводиться 
упродовж 24 годин. при багаторазовому застосуванні кумуляції не виникає. У плазмі 
крові вільний мебеверин не визначається.

Показання до застосування:
симптоматична терапія синдрому подразненої товстої кишки (персистуюча діа-

рея, чергування діареї та закрепу, біль та постпрандіальний дискомфорт).
симтоматичне лікування шлунково-кишкових спазмів, зумовлених органічними 

захворюваннями.
лікування функціональних розладів жовчовивідних шляхів та жовчного міхура 

при гіпертонічному гіперкінетичному типі.
Спосіб застосування та дозування. Зазвичай таблетки застосовують по од-

ній тричі на добу приблизно за 20 хв до їди, запиваючи достатньою кількістю води 
(100 мл). капсули пролонгованої дії застосовують 2 рази на добу. Тривалість викорис-
тання пов’язана з  основним захворюванням, але, враховуючи особливості показань 
до застосування та клінічний досвід (клінічні рандомізовані дослідження), для досяг-
нення значущого ефекту тривалість лікування повинна складати щонайменше 14 днів.

НМР, ускладнення та протипоказання. Небажані ефекти зустрічаються над-
звичайно рідко. всі вони пов’язані з гіперчутливістю до вератрової кислоти і можуть 
проявлятись у вигляді кропив’янки, ангіоневротичного набряку та шкірних висипань. 
У деяких людей може спостерігатися діарейний синдром. особливих протипоказань 
немає.

Не слід використовувати цей засіб у гострих ситуаціях: при печінковій (жовчній) 
кольці (особливо за наявності холедохолітіазу), нирковій кольці, абдомінальних бо-
лях невісцерального походження.

До блокаторів кальцієвих каналів належать два дуже подібних за фармакоди-
намічними та фармакокінетичними властивостями засоби – отилонію бромід та пі-
наверію бромід (однак, як видно із назв препаратів, їх відносять до різних хімічних 
груп). Давно відомо, що блокатори кальцієвих каналів з групи похідних дигідропіри-
динів здатні рівномірно розподілятися в  організмі й  достатньо ефективно блокува-
ти ті ж  самі кальцієві канали L-типу гладеньких м’язів кишечника, шлунка, бронхів, 
жовчних проток, сечоводів. Найбільш ефективною є блокада кальцієвих каналів саме 
кишечника та жовчних шляхів, оскільки скорочення цих органів завжди переважно 
тонічне (тобто потребує регулярного надходження у цитоплазму вільних іонів са2+). 
На жаль, ефективна дія антагоністів кальцію проявляється при використанні вели-
ких доз (еквівалентно 20–40 мг ніфедипіну на прийом), що призводить до системних 
НМР-ефектів (гіпотензія, рефлекторна тахікардія, периферичні набряки), які погано 
переносяться хворими.

отилонію бромід та пінаверію бромід – це особливі антагоністи кальцію, які діють 
виключно на кальцієві канали гладком’язових клітин травного тракту і не мають сис-
темних ефектів.
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Фармакодинаміка та основні ефекти. отилонію бромід має сильну антиспас-
тичну дію, що пов’язана з його здатністю впливати на транспорт іонів кальцію у внут-
рішньому і  зовнішньому просторі клітин гладенької мускулатури травного тракту 
шляхом блокування кальцієвих каналів зовнішньої мембрани клітини. Це супрово-
джується зниженням перистальтики вихідного відділу шлунка та кишки, зниженням 
антиперистальтики шлунка і зменшенням рефлюксу, а також релаксацією воротаря. 
крім того, засіб зі слабкою афінністю впливає на мускаринові й тахікінінові (субстанції 
Р і к) рецептори, блокуючи їх, але цей механізм практичного значення не має. основ-
ний механізм пінаверію броміду аналогічний вищенаведеному. особливістю дії, що 
відрізняє його від отилонію, є  безпосередній вплив на чутливі закінчення аферент-
них нервів (механорецептори), які містяться в  ауербахівському та мейснерівському 
сплетеннях кишечника. обидва засоби зменшують не тільки амплітуду скорочень, 
але й частоту скорочень, на відміну від папаверину, який впливає тільки на амплітуду. 
Таким чином, за силою дії обидва засоби сильніші за папаверин, однак їх протиспас-
тичний ефект менш сильний та швидкий порівняно з М-холіноблокаторами.

Фармакокінетика. 10 % від дози пінаверію броміду і близько 5 % дози отилонію 
броміду адсорбується в кишечнику. Максимальна концентрація в крові досягається 
через 1 годину. Значною мірою зв’язуються з білками плазми (93–98 %). виводяться 
в основному через жовч (95 %). Екскреція отилонію броміду дуже тривала. отже, фак-
тично можна зазначити, що ці засоби діють виключно у місці абсорбції – в кишечнику 
(і частково при виведенні) та не мають ніяких системних ефектів, у тому числі неба-
жаних.

Показання до застосування. враховуючи механізм дії та фармакокінетичні 
особ ливості, засоби можуть бути застосовані переважно у випадку:

•	 симптоматичного лікування болю, кишкових розладів і кишкового дискомфор-
ту, пов’язаних з  порушенням функції кишечника, особливо при синдромі по-
дразненого кишечника.

•	 симптоматичного лікування болю при дисфункції жовчовивідних шляхів (при-
чому застосування клінічно не доведене!).

•	 підготовки до рентгенологічного дослідження кишечника з барієм.
•	 премедикації для проведення ендоскопічних досліджень (ЕФГДс, колоноскопія 

і ректоскопія).
Спосіб застосування та дозування. отилонію бромід застосовують всередину 

по 1 табл. 2–3 р/добу; тривалість лікування індивідуальна (зазвичай 14 днів). пінаве-
рію бромід  – перорально 150–200 мг/добу у  2–4 прийоми; в  разі необхідності доза 
може бути збільшена до 300 мг/добу; для підготовки до рентгенологічного дослі-
дження кишечника з барієм приймати по 100 мг 2 р/добу протягом 3 днів перед до-
слідженням.

Небажаних медикаментозних  реакцій засоби не спричиняють.
Група інгібіторів фосфодіестерази, які використовуються у  гастроентероло-

гічній практиці як спазмолітики, представлена двома препаратами: папаверином та 
дротаверином.

Фармакодинамічні особливості. Дротаверин та його основні метаболіти 
(сН 280895 і сН 281095) виявляють спазмолітичну дію на гладку мускулатуру шляхом 
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пригнічення дії ферменту фосфодіестерази іV (ФДЕ іV), що спричиняє збільшення 
концентрації цаМФ і веде до розслаблення гладких м’язів. У клітинах гладких м’язів 
міокарда та судин цаМФ гідролізується здебільшого ізоферментом ФДЕ ііі, тому дро-
таверин є ефективним спазмолітичним засобом, який не має значних НМР з боку сер-
цево-судинної системи.

Ще одним механізмом дії засобу є  блокада кальцієвих каналів та модуляція ак-
тивності комплексу “са2+ – кальмодулін”. За даними експериментальних досліджень, 
дротаверин володіє слабкою активністю як антагоніста кальмодуліну та значною 
активністю як антагоніста Ca2+. Також на натрієвих каналах гладком’язових клітин ін-
дентифіковано місця зв’язування до дротаверину і встановлено високу спорідненість 
дротаверину до натрієвих каналів (у 10 разів вищу, ніж до са2+-каналів). Така дія дро-
таверину сприяє підтриманню тривалого ефекту і не призводить до швидкої гіпотонії 
органа, не викликає порушень пасажу вмісту по кишковій трубці або жовчних про-
токах (що дуже важливо при таких патологіях, як синдром подразненої кишки або 
функціональні порушення жовчовивідних шляхів).

Дротаверин ефективний при спазмах гладкої мускулатури як нервового, так 
і м’язового походження. Дротаверин діє на гладку мускулатуру шлунково-кишкової, 
біліарної, сечостатевої систем, незалежно від типу їхньої автономної іннервації (засіб 
з рецепторами різних типів не взаємодіє). він посилює кровообіг у тканинах завдяки 
своїй здатності розширювати судини (як блокатор кальцієвих каналів).

Фармакодинаміка папаверину деякою мірою подібна до фармакодинаміки дро-
таверину. відмінністю є часткова селективність до ФДЕ іV. Засіб додатково володіє ак-
тивністю щодо ФДЕ і  (судинної, ЦНс) та ФДЕ ііі (серцевої та судинної). Щодо впливу 
на кальцієвий обмін, то відомо, що папаверин у 5 разів сильніший за дротаверин як 
антагоніст кальмодуліну, але зовсім не проявляє властивостей антагоніста Ca2+. У під-
вищених дозах впливає на ЦНс, викликаючи стимуляцію дихання (особливо при вну-
трішньовенному введенні), а в дуже високих дозах – седативний ефект. Дія дротаве-
рину в цілому сильніша за дію папаверину.

Фармакокінетика. Дротаверин швидко абсорбується після перорального за-
стосування. біодоступність дротаверину при пероральному прийомі складає 65 %. 
він у  високому ступені (95–98 %) зв’язується з  білками плазми крові людини, особ-
ливо з альбуміном, гамма- та бета-глобулінами. пік концентрації дротаверину (40 мг) 
у  плазмі наступає між 45 і  60 хвилинами після прийому. після одноразового перо-
рального прийому 80 мг дротаверину гідрохлориду максимальна концентрація 
у  плазмі досягається через 2 години. Метаболізується в  печінці. Напівперіод біоло-
гічного існування становить 8–10 год. За 72 години дротаверин практично повністю 
виводиться з організму, понад 50 % виводиться з сечею. в основному дротаверин ви-
водиться у  формі метаболітів, у  незміненій формі в  сечі не виявляється. порівняно 
з папаверином абсорбція засобу швидша і повніша.

папаверин, на відміну від дротаверину, має меншу біодоступність (на 10 %). 
Зв’язуючись з білками плазми (90 %), утворює стійкі комплекси з альбуміном сироват-
ки крові. Добре розподіляється в тканинах організму, добре проникає крізь гістоге-
матичні бар’єри (зокрема головний мозок). період напіввиведення загалом короткий 
(1–2 години). Також виводиться в основному нирками у вигляді мета болітів.
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Показання до застосування. Дротаверин та папаверин призначаються за одна-
ковими показаннями (за винятком показань профілактичного використання – в цьо-
му випадку застосовують більш тривалодіючий препарат – дротаверин):

•	 профілактика і лікування функціональних порушень і больового синдрому, ви-
кликаних спазмом гладкої мускулатури (в т.ч. спазми ШкТ, пов’язані з холеліті-
азом, холециститом, виразковою хворобою шлунка, дванадцятипалої кишки; 
спазм пілоричного і кардіального відділів шлунка).

•	 спастичні закрепи, спастичний коліт; проктит, тенезми.
•	 післяопераційні коліки унаслідок затримки газів.
•	 Ниркові коліки.
•	 проведення інструментальних досліджень.
•	 спазми периферичних артерій, судин головного мозку.
•	 альгодисменорея.
•	 Для зниження збудливості матки при вагітності; при спазмі зіва матки в пологах, 

затяжному розкритті зіва, післяродових схватках, загрозливому аборті (абсо-
лютний засіб вибору – дротаверин).

Способи застосування та дозування. папаверин використовується 
у  трьох медикаментозних формах. ін’єкційну форму можна вводити підшкірно, 
внутрішньо  м’язово та внутрішньовенно. Дозу та режим дозування підбирають ін-
дивідуально. Найефективнішим є  внутрішньовенне введення, яке проводять по-
вільно, попередньо розводячи 1 мл препарату в  10–20 мл ізотонічного розчину 
натрію хлориду.

підшкірно або внутрішньом’язово вводять у разовій дозі 10–40 мг (0,5–2 мл) 2–4 
рази на добу; для літніх пацієнтів початкова разова доза  – не більше 10 мг (0,5 мл). 
внутрішньовенно вводять у разовій дозі 20 мг (1 мл) з інтервалом між введеннями не 
менше 4 годин.

Максимальні дози при підшкірному або внутрішньом’язовому введенні: разо-
ва – 100 мг (5 мл), добова – 300 мг (15 мл); при внутрішньовенному введенні: разова – 
20 мг (1 мл), добова  – 120 мг (6 мл). Таблетована форма засобу призначається вну-
трішньо 3–4 рази на добу у дозі 80 мг.

спосіб застосування дротаверину також залежить від форми випуску. Звичай-
ні таблетки використовують у  дозі 40–80 мг тричі на добу, таблетки-форте (80 мг)  – 
160–240 мг за 2–3 прийоми. Тривалість лікування визначається індивідуально. Розчин 
дротаверину призначають в  основному внутрішньом’язово з  частотою аналогічно 
прийому таблетованих форм (2–3 рази на добу). при жовчній чи нирковій кольці 
можливе внутрішньовенне введення 40–80 мг дротаверину.

НМР та ускладнення при застосуванні
при використанні папаверину можливе виникнення шлуночкових екстрасистол, 

гіпотензії, закрепів, поява сонливості.
при вживанні дротаверину НМР зустрічаються надзвичайно рідко (в середньо-

му 1 : 10000): закрепи та нудота з боку органів ШкТ, головний біль та запаморочення 
з боку ЦНс та серцебиття й гіпотензія з боку серцево-судинної системи.

Протипоказання до застосування
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папаверин: підвищена чутливість до препарату та його компонентів, артеріальна 
гіпотензія, порушення атріовентрикулярної провідності, дитячий вік до 6 місяців, гла-
укома, печінкова недостатність.

Дротаверин: за винятком гіпотензії та важкої гіперчутливості  – протипоказання 
до застосуваня практично відсутні.

Наведені препарати мають низку цікавих взаємодій.
Так, для папаверину характерним є  те, що при поєднанні з  антидепресантами 

можливе посилення гіпотензивного ефекту, а  при поєднанні з  серцевими глікози-
дами спостерігається виражене посилення скоротливої функції міокарда внаслідок 
зменшення загального периферичного опору судин. при застосуванні разом з ново-
каїнамідом можливе посилення гіпотензивного ефекту.

Можливе зниження спазмолітичної активності папаверину гідрохлориду під 
впливом морфіну. проте папаверину гідрохлорид застосовують разом з  морфіном 
для зменшення спазмогенної дії останнього і з промедолом при болю, пов’язаному зі 
спазмами гладкої мускулатури. Є дані про розвиток гепатиту при сумісному застосу-
ванні з фурадоніном.

інгібітори фосфодіестерази знижують ефективність леводопи при лікуванні пар-
кінсонізму, оскільки антипаркінсонічний ефект останньої зменшується, а  ригідність 
і тремор посилюються. До некласифікованих (інших) спазмолітиків відносять триме-
бутин.

Тримебутин представлений наступними засобами: трибудат, табл. по 100 мг 
200 мг і розчин 5 мл (50 мг), і тримспа-200, таблетки по 200 мг.

Фармакодинаміка. Тримебутин, діючи на енкефалінергічну систему кишечни-
ка, є регулятором його перистальтики. Засіб є синтетичним агоністом периферичних 
опіоїдних рецепторів μ, δ і κ. його механізм дії полягає у безпосередньому впливі на 
гладку мускулатуру травного тракту та регулюванні порушень моторики без впливу 
на центральну нервову систему. На відміну від інших опіатів, тримебутин не характе-
ризується селективністю до жодного з трьох типів рецепторів, завдяки чому може як 
посилювати, так і пригнічувати перистальтику. препарат діє на всьому протязі ШкТ, 
знижує тиск сфінктера стравоходу, сприяє спорожненню шлунка і посиленню пери-
стальтики кишечника. відновлює нормальну фізіологічну активність мускулатури 
кишечника при різних захворюваннях ШкТ, пов’язаних з  порушеннями моторики. 
процес нормалізації моторики розпочинається через 30 хв після застосування пре-
парату.

Фармакокінетика. після вживання швидко всмоктується у  ШкТ. Максимальна 
концентрація у  плазмі крові досягається через 1–2 години. біодоступність дуже не-
значна, складає всього 4–6 %. Міра зв’язку з  білками плазми також низька  – близь-
ко 5 %. Засіб незначно проникає крізь плацентарний бар’єр. виводиться з  сечею 
переважно у  вигляді метаболітів (приблизно 70 % протягом перших 24 годин).  
T1/2 – близько 12 годин.

Показання до застосування: тільки в разі порушення моторної функції кишеч-
ника, а саме:

•	 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
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•	 Диспепсичні розлади при гастродуоденальних захворюваннях (болі в  животі, 
порушення травлення, нудота, блювання).

•	 синдром подразненого кишечника (проявляється болями, коліками в черевній 
порожнині, спазмами кишечника, метеоризмом, діареєю та (або) закрепом).

•	 післяопераційна паралітична кишкова непрохідність.
•	 підготовка до рентгенологічного/ендоскопічного дослідження ШкТ.
Спосіб застосування та дозування. Таблетки приймають 3 рази на добу, ковтаю-

чи цілими, запиваючи склянкою води. На початку лікування синдрому подразненого 
кишечника максимальна добова доза для дорослого за необхідності може становити 
600 мг (6 таблеток), які застосовуються в  розділених дозах (по 2 таблетки 3 рази на 
добу).

НМР та ускладнення при застосуванні. виникають дуже рідко, достатаньо ти-
пові у вигляді сухості у роті, порушення смаку, діареї, болі у шлунку, нудоти, закрепу; 
сонливості, запаморочення, головного болю, відчуття холоду/тепла.

Клінічна фармакологія прокінетичних препаратів 
(пропульсантів)

прокінетичні препарати підсилюють пропульсивну активність шлунково-кишко-
вого тракту, зменшують вираженість гастроезофагального рефлюксу, час контакту 
шлункового вмісту зі слизовою стравоходу, посилюють тонус та скорочення нижньо-
го гастроезофагального сфінктера, покращують спорожнення стравоходу і шлунка.

Класифікація прокінетиків:
1. блокатори допамінових рецепторів:
•	 Неселективні (метоклопрамід).
•	 селективні 1-го покоління (домперидон).
•	 селективні 2-го покоління (ітоприд).

2. агоністи серотонінових 5-НТ4-рецепторів (тегасерод, мосаприд).
прокінетичними властивостями володіють також макролідні антибіотики (агоніс-

ти мотилінових рецепторів), синтетичні аналоги соматостатину (сандостатин, октрео-
тид), опіати (тримебутин) (табл. 55).

Метоклопрамід (церукал, метукал)

Фармакодинаміка. блокує центральні та периферичні допамінові D2-рецептори, 
стимулює вивільнення ацетилхоліну з постгангліонарних нервових закінчень, а також 
є  агоністом 5-HT4 і  антагоністом 5-HT3 рецепторів. Завдяки цим механізмам реалізу-
ються прокінетичні ефекти метоклопраміду, переважно на рівні верхніх відділів ШкТ. 
при застосуванні препарату знижується рухова активність стравоходу, підвищується 
тонус нижнього стравохідного сфінктера, поліпшується евакуація їжі зі шлунка. одно-
часно з цим розслаблюються верхні відділи тонкої кишки, запобігаючи розвитку ду-
оденогастрального рефлюксу та блювання, прискорюється транзит по тонкій кишці. 
препарат нормалізує виділення жовчі, зменшує спазм сфінктера одді, зменшує дис-
кінезію жовчного міхура.
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Таблиця 55
Порівняльна характеристика прокінетичних препаратів

небажана реакція Протипоказання особливості

Метоклопрамід

короткотривале призначення: 
головний біль, запаморочення, 
відчуття страху, занепокоєння, 
діарея, дискінетичний синдром 
(мимовільне посмикування м’язів 
обличчя, шиї, плечей) Тривале 
використання препарату: паркін-
сонізм, дискінезії, гінекомастія, 
галакторея, порушення менстру-
ального циклу

Феохромоцитома, механіч-
на кишкова непрохідність, 
перфорація кишечника, 
шлунково-кишкові кровотечі, 
пролактинозалежні пухлини, 
епілепсія, перший триместр 
вагітності, період лактації

Значно погіршує швид-
кість реакції та здатність 
до керування автотранс-
портом або роботи з по-
тенційно небезпечними 
механізмами

Домперидон

спазми кишечника, екстрапіра-
мідні розлади, шкірні висипання, 
кропив’янка, свербіння, гіперпро-
лактинемія, галакторея, гінеко-
мастія

Шлунково-кишкові кровотечі, 
непрохідність шлунка або ки-
шечника, перфорація шлунка, 
пролактинсекретуюча пухлина 
гіпофіза. Не рекомендують 
призначати препарат під час 
вагітності та годування груддю

Рекомендують вживати 
препарат до їди та через 
2 години після прийому 
антацидів і антисекре-
торних засобів

Мосаприд

Діарея, сухість у роті, загальна 
слабкість, запаморочення, абдомі-
нальний біль, відчуття серцебиття, 
нашкірні висипання, кропив’янка. 
подеколи – збільшення рівня 
тригліцеридів, асаТ, алаТ

Шлунково-кишкові кровотечі, 
механічна непрохідність, пер-
форація шлунка. Можливість 
використання препарату під 
час вагітності, лактації вивчена 
недостатньо

У терапевтичних дозах 
не впливає на швидкість 
моторних реакцій. Не 
підвищує рівень гліко-
зилованого гемоглобіну. 
Можна призначати хво-
рим на цукровий діабет

Тегасерод

абдомінальний біль, діарея, нудо-
та, запаморочення, головний біль, 
грипозний стан

Тяжка печінкова недостатність, 
вагітність, період лактації, під-
вищена чутливість

підвищення ризику 
розвитку стенокардії, ін-
сульту, посилення болю 
в грудній клітці, що може 
спричинити ангінальний 
напад

Ітоприд

лейкопенія, тромбоцитопенія, 
гіперемія шкіри, шкірні висипан-
ня, анафілаксія, підвищення рівня 
пролактину, гінекомастія, запамо-
рочення, головний біль, тремор, 
діарея, закреп, абдомінальний 
біль, нудота, жовтяниця, збільшен-
ня рівнів асаТ, алаТ, ГГТп, лужної 
фосфатази, загального білірубіну

підвищена чутливість,  
шлунково-кишкова крово-
теча, механічна непрохідність, 
перфорація шлунка, вік до 
16 років, вагітність, період 
лактації

Можливість метаболіч-
ної взаємодії з іншими 
фармакологічними пре-
паратами мінімальна, бо 
метаболізується флаво-
новою монооксигеназою 
без участі CYP450
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Небажані реакції проявляються у  вигляді екстрапірамідних симптомів, в  основі 
яких лежить механізм допамін-рецептор-блокуючої дії на центральну нервову систе-
му. вираженість НМР за тривалого застосування (див. табл. 55) перевищує позитивні 
прокінетичні й антиеметичні дії метоклопраміду та обмежує тривалість його прийо-
му.

Фармакокінетика. після парентерального введення відзначається швидкий по-
чаток дії (через 2–15 хв), протиблювотна дія зберігається протягом 12 годин. З білка-
ми плазми крові зв’язується від 13 до 30 % препарату. препарат проникає крізь гема-
тоенцефалічний і плацентарний бар’єри, у грудне молоко, метаболізується у печінці. 
період напіввиведення складає 4–6 годин. частина дози (близько 20 %) виводиться 
у  початковій формі, а  решта (близько 80 %) після метаболізму у  печінці виводиться 
нирками.

Показання до застосування. лікування та профілактика післяопераційної нудо-
ти і блювання, нудоти і блювання, викликаних радіотерапією, хіміотерапією, а також 
для симптоматичного лікування нудоти і  блювання, включаючи пов’язані з  гострою 
мігренню.

Небажані медикаментозні реакції (див. табл. 55).
•	 Гематотоксичні: метгемоглобінемія, сульфгемоглобінемія.
•	 Кардіотоксичні: зниження/підвищення аТ при внутрішньовенному введенні, 

зупинка синусового вузла (особливо при внутрішньовенному введенні), подов-
ження інтервалу QT, torsade de pointes, гостра гіпертензія у пацієнтів з феохро-
моцитомою.

•	 Нейротоксичні: екстрапірамідні реакції, паркінсонізм, пізня дискінезія, нейро-
лептичний злоякісний синдром, що включає гіперпірексію, змінену свідомість, 
м’язову ригідність, розлад функцій вегетативної нервової системи і підвищений 
рівень креатинфосфокінази у сироватці крові, депресію, головний біль, запамо-
рочення, сонливість, відчуття втоми/страху, неспокій, розгубленість, пригніче-
ний рівень/сплутаність свідомості, шум у  вухах, акатизію, судоми (переважно 
у пацієнтів з епілепсією), галюцинації.

•	 З боку ШКТ: нудота, диспепсія, сухість у роті, запор.
•	 З боку імунної системи і шкіри: реакції гіперчутливості, зокрема: висипання, гі-

перемія і свербіж шкіри, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, іноді – анафі-
лактичний шок.

•	 З боку репродуктивної системи і  молочних залоз: гіперпролактинемія, амено-
рея, гінекомастія, галакторея або порушення менструального циклу.

Спосіб застосування та дози. препарат використовують внутрішньовенно по-
вільно або внутрішньом’язово 1–3 рази на добу, в дозі до 30 мг або 0,5 мг/кг маси тіла. 
при пероральному прийомі доза також не повинна перевищувати 30 мг/добу. Трива-
лість лікування – до 5 днів.

Медикаментозна взаємодія
Алкоголь підсилює седативну дію метоклопраміду. Леводопа або допамінергічні 

агоністи та метоклопрамід характеризуються взаємним антагонізмом. прокінетич-
на дія метоклопраміду може вплинути на абсорбцію деяких лікарських засобів. Інгі
бітори центральної нервової системи (похідні морфіну, нейролептики, седативні 



231

антигістамінні  – блокатори рецепторів H1, седативні антидепресанти, барбітурати, 
клонідин та споріднені препарати): потенціюють дію метоклопраміду. Метоклопрамід 
може зменшувати біодоступність дигоксину. Необхідно проводити ретельний моніто-
ринг концентрації дигоксину в плазмі крові.

Домперидон

Домперидон (домрид, мотиліум, моторикум, мотинорм, моторикс). Фармако-
динаміка. Домперидон  – це прокінетичний препарат другого покоління, селек-
тивний антагоніст периферичних D2-рецепторів, який проявляє прокінетичний 
ефект на моторику верхніх відділів ШкТ та має незначні НМР порівняно з  мето-
клопрамідом. препарат збільшує тривалість перистальтичних скорочень антраль-
ного відділу шлунка і  Дпк, прискорює спорожнення шлунка, незначно підвищує 
тонус нижнього стравохідного сфінктера. протиблювотний ефект домперидону 
зумовлений поєднанням периферичної прокінетичної дії та антагонізмом до ре-
цепторів допаміну в  тригерній зоні хеморецепторів, що розташовані поза гема-
тоенцефалічним бар’єром. Домперидон майже не проникає крізь гематоенцефа-
лічний бар’єр і практично не зумовлює НМР з боку ЦНс, не має кардіотоксичного 
впливу.

Фармакокінетика. Домперидон швидко абсорбується при пероральному при-
йомі натще. Низька кислотність шлунка зменшує всмоктування препарату. Макси-
мальна концентрація у плазмі крові досягається приблизно через 60 хвилин. Домпе-
ридон не кумулює в організмі, на 91–93 % зв’язується з білками плазми крові, швидко 
метаболізується у  печінці, виводиться із сечею (31 %) та калом (66 %), у  невеликій 
кількості виводиться в  незміненому вигляді. період напіввиведення з  плазми крові 
після прийому разової дози становить 7–9 годин, подовжується у хворих із тяжкою 
нирковою недостатністю.

Показання до застосування.
•	 Нудота і блювання, викликані різними причинами.
•	 Гіпотонія шлунка.
•	 ГЕРХ, рефлюкс-езофагіт.
Небажані медикаментозні реакції. Протипоказання (див. табл. 55, відповідні 

розділи “Метоклопромід”).
Спосіб застосування та дози. препарат застосовують по 10 мг 3–4 рази на добу 

перед їжею. За необхідності доза може бути подвоєна. Дітям з  масою тіла 20–30 кг 
призначають по ‘/2 таблетки 2 рази на день, понад 30 кг – по 1 таблетці 2 рази на день. 
Домперидон необхідно призначати дорослим та дітям у найнижчій ефективній дозі.

Медикаментозна взаємодія. протипоказане одночасне застосування лікар-
ських засобів, які подовжують інтервал QT, таких як флуконазол, еритроміцин, ітра-
коназол, кетоконазол, посаконазол, ритонавір, саквінавір, телапревір, вориконазол, 
кларитроміцин, аміодарон, телітроміцин.

Домперидон не слід приймати одночасно з  антацидними та антисекреторними 
лікарськими засобами, оскільки вони знижують його біодоступність після прийому 
всередину.
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ітоприду гідрохлорид

ітоприду гідрохлорид (праймер) – таблетки, вкриті оболонкою, по 0,05 г.
Фармакодинаміка та основні ефекти: ітоприд є  антагоністом периферичних 

рецепторів дофаміну D2 та володіє антихолінестеразною активністю. блокування D2-
рецепторів сприяє збільшенню активності аденілатциклази в гладеньких м’язах стра-
воходу, шлунка, дванадцятипалої кишки й рівня цаМФ та підвищенню рухової актив-
ності зазначених органів. За рахунок холіноміметичної дії відбувається збільшення 
періоду напіврозпаду ендогенного ацетилхоліну, що у свою чергу супроводжується 
підвищенням перистальтичної активності тонкої та товстої кишки.

Фармакокінетика: до 90 % препарату абсорбується в кишечнику. пік концентрації 
в плазмі настає через 45 хвилин після прийому таблетки внутрішньо, прийом їжі не впли-
ває на абсорбцію препарату. Не проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр та в клітини 
провідної системи міокарда. препарат не взаємодіє з ферментами цитохрому Р-450, під-
дається ацетилуванню та окисленню в печінці за допомогою флавінвмісної монооксида-
зи з утворенням неактивних метаболітів, які виводяться нирками. період напіввиведен-
ня становить 6 годин, повністю виводиться протягом 12 годин, після прийому однієї дози 
не кумулює. протикислотні препарати не зменшують силу прокінетичного ефекту.

Показання: як для інших прокінетиків – симптоматичне лікування захворювань, 
спричинених зниженням гастроінтестинальної моторики – функціональна диспепсія; 
хронічний гастрит; нудота функціонального, органічного, інфекційного походження; 
езофагіт різноманітного походження; анорексія.

Застосування: дорослим та дітям старше 12 років по 1 таблетці 3 рази на добу 
до прийому їжі, запивати водою і не розжовувати. середня добова доза – 150 мг, мак-
симальна добова доза не повинна перевищувати 1200 мг. Рекомендований курс ліку-
вання 2–3 тижні.

НМР: спазми кишечника, алергічні реакції (шкірна висипка, кропив’янка), гіпер-
пролактинемія, дуже рідко – галакторея, гінекомастія, запаморочення, головний біль, 
тремор, діарея, закреп, нудота, жовтяниця, збільшення рівня в крові печінкових фер-
ментів, лейкопенія, тромбоцитопенія.

Протипоказання: як для домперидону. відсутні дані щодо застосування у дітей 
до 12 років, вагітним та при лактації.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами: можливість метаболічної взаємодії 
з  іншими фармакологічними препаратами мінімальна, оскільки ітоприд метаболізу-
ється флавоновою монооксигеназою без участі сYР 450.

мосаприд

Мосаприд (Мосид МТ): таблетки 0,0025 г та 0,005 г.
Фармакодинаміка та основні ефекти: є  прокінетичним агентом верхнього 

відділу шлунково-кишкового тракту, що вибірково діє як агоніст 5-НТ4-рецепторів 
та позбавлений властивостей антагоніста рецептора D2. препарат стимулює 5-НТ4-
рецептори у  шлунково-кишковому нервовому сплетенні, а  це збільшує виділен-
ня ацетилхоліну, що призводить до посилення шлунково-кишкової рухливості та 
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випорожнення шлунка. крім того, основний метаболіт має велику спорідненість з ре-
цепторами 5-НТ3 і має властивості потужного антагоніста 5-НТ3. внаслідок своєї дії як 
агоніст до 5-НТ4 та антагоніст до 5-НТ3, мосаприд збільшує спорожнення шлунка, під-
вищує перистальтику шлунка та дванадцятипалої кишки, але не підвищує перисталь-
тику нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Разом з цією дією він має потенціал 
застосування як протиблювотний препарат.

Фармакокінетика: після перорального прийому швидко всмоктується і досягає мак-
симальної концентрації через 0,8 год. період напіввиведення (t ½), встановлений у здо-
рових добровольців, – 2 год. 99 % препарату зв’язуються з білками плазми після перо-
рального прийому. Метаболізується в основному у печінці за участю цитохрому Р450 3а4.

Показання: лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, а  також дис-
пепсичних симптомів шлунково-кишкового тракту, пов’язаних із захворюваннями 
гас тродуоденальної зони.

Застосування: для дорослих та дітей старше 12 років звичайна доза становить 
5 мг тричі на день перед або після їжі. Таблетка швидко розчиняється в  роті і  тому 
може прийматися як з водою, так і без неї. Максимальна добова доза – 40 мг. середня 
тривалість первинного курсу лікування – 4 тижні. після цього слід оцінити стан паці-
єнта і визначити необхідність подальшого застосування препарату.

НМР: сумарна частота НМР при пероральному застосуванні препарату становить 
не більше 7 %. Можливі діарея, сухість у  роті, загальна слабкість, запаморочення, 
абдомінальний біль, відчуття серцебиття. Дуже рідко спостерігаються алергічні ре-
акції, такі як шкірні висипання, кропив’янка. У 3,8 % пацієнтів при лабораторних до-
слідженнях спостерігалися еозинофілія, збільшення рівня тригліцеридів, асаТ, алаТ. 
оскільки препарат позбавлений властивостей антагоніста рецептора допаміну D2, він 
не впливає на ЦНс і не спричиняє екстрапірамідних порушень.

Взаємодія з  іншими лікарськими засобами: ефект посилення випорожнення 
шлунка, що забезпечується завдяки мосаприду, антагонізується атропіном, але не 
налоксоном, пропранололом, ритансерином, індометацином, феноксибензаміном. 
Жодної взаємодії не було виявлено між мосапридом та протикислотними агентами, 
такими як фамотидин та омепразол.

тегасерод

Тегасерод (Фрактал) – таблетки по 0,006 г.
Фармакодинаміка та основні ефекти: селективний агоніст 5НТ4-рецепторів се-

ротоніну. препарат стимулює перистальтику шлунка та кишечника, зменшує больо-
ві відчуття в животі, зменшує метеоризм та відчуття розпирання, стимулює кишкову 
секрецію, збільшує об’єм калових мас та діє послаблююче. крім того, він знижує тиск 
у нижньому стравохідному сфінктері, знижує кислотність в нижньому відділі страво-
ходу, зменшує відчуття печії. препарат швидко всмоктується після прийому всереди-
ну, виводиться у вигляді глюкуроніду, головним чином через жовч.

Показання: Застосовується при функціональних розладах ШкТ: синдром подраз-
неного кишечника, основним проявом якого є закрепи. обґрунтовано призначення 
при синдромі подразненого кишечника для жінок від 18 до 65 років.
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Застосування: приймати по 1 таблетці 6 мг усередину безпосередньо перед при-
йомом їжі 2 рази на добу протягом 4–6 тижнів, запиваючи водою. при позитивному 
результаті можна рекомендувати додатковий 4–6 тижневий курс.

НМР: препарат практично не викликає НМР. Зрідка спостерігаються: діарея, біль 
у черевній порожнині, нудота, метеоризм, синдром подразненого кишечника з про-
носами, тенезми, підвищення апетиту, відрижка, підвищення асаТ і алаТ, кФк, біліру-
бінемія, загострення холециститу.

Соматостатин та його синтетичні аналоги (октреотид). препарати октреотиду 
(октрайд, октрестатин).

Соматостатин (стиламін) – препарат гормону гіпоталамуса, синтетичний цик-
лічний 14-амінокислотний пептид, ідентичний природному соматостатину (гормон, 
що гальмує вивільнення соматотропіну, пролактину тощо). Механізм дії пов’язаний 
із гальмуванням виділення гастрину, шлункового соку, пепсину, гальмуванням ен-
докринної та екзокринної секреції підшлункової залози (у т.ч. глюкагону та інсуліну) 
внаслідок взаємодії зі специфічними рецепторами в головному мозку та периферич-
них тканинах. Гальмує глікогеноліз, глюконеогенез у печінці, ліполіз у жировій ткани-
ні. Зменшує всмоктування продуктів розщеплення із ШкТ, ослабляє моторику ШкТ. 
сприяє зупинці кровотеч із верхніх відділів ШкТ (шлунка, Дпк, варикозно розшире-
них вен стравоходу) внаслідок значного зменшення кровотоку в  артеріях черевної 
порожнини та внутрішніх органів, не викликаючи коливань артеріального тиску.

при в/в введенні в плазмі підлягає ферментативному розщепленню під дією аміно-  
та ендопептидаз.

Октреотид є  синтетичним октопептидом, похідним природного соматостатину, 
що має подібні фармакологічні ефекти, але при цьому володіє більшою тривалістю 
дії. препарат пригнічує патологічно підвищену секрецію гормону росту, а також регу-
ляторних пептидів та серотоніну, що утворюються в ендокринній системі ШкТ. препа-
рат володіє одночасно моторною та антисекреторною активністю. Універсальний за 
здатністю інгібувати регуляторні пептиди, які стимулюють як моторику, так і кишкову 
секрецію; він здійснює також пряму стимулюючу дію на всмоктування води й елек-
тролітів у  кишечнику. У  хворих, яким проводяться операції на підшлунковій залозі, 
застосування препарату під час операції і після неї знижує частоту типових післяопе-
раційних ускладнень, наприклад: панкреатичних свищів, абсцесів, сепсису, гострого 
післяопераційного панкреатиту та інших.

Фармакокінетика: після п/ш введення швидко та повністю проникає в кров’яне 
русло. Максимальна концентрація препарату в  плазмі досягається у  межах 30 хви-
лин. Зв’язування з  білками плазми складає 65 %, об’єм розподілу складає 0,27 л/кг. 
близько 32 % виводиться в  незміненому вигляді нирками. період напіввиведення 
(Т1/2) після п/ш ін’єкції препарату складає 100 хвилин. після в/в введення виведення 
препарату здійснюється у дві фази: Т1/2 – 10 і 90 хвилин відповідно. У літніх пацієнтів 
знижується кліренс, а Т1/2 збільшується.

Показання. За рахунок різноспрямованої дії препарати соматостатину можна ви-
користовувати при всіх випадках секреторної, моторної та осмотичної діареї, особливо 
при захворюваннях, які мають комбінований механізм розвитку діареї і є рефрактер-
ними до інших видів терапії (демпінг-синдром, хвороба крона, діабетична ентеропатія, 
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ентеропатія після променевої терапії та хіміотерапії). профілактика та лікування усклад-
нень після операцій на органах черевної порожнини. Зупинка кровотечі та профілак-
тика повторної кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу у хворих на цироз 
печінки. лікування гострих панкреатитів. Зупинка виразкових кровотеч.

Застосування: при важкій формі діареї препарат призначають по 100 мкг п/ш 
3 рази на день. Для лікування гострого панкреатиту препарат вводиться п/ш у дозі 
100 мкг 3 рази на добу протягом 5 діб. Можливе призначення до 1200 мкг на добу 
з використанням в/в шляху введення. Для профілактики ускладнень після операцій 
на підшлунковій залозі першу дозу 100 мкг вводять п/ш за 1 годину до лапаротомії; 
потім після операції вводять п/ш по 100 мкг 3 рази на добу протягом 7 послідовних 
днів. Для зупинки кровотечі з  варикозно розширених вен стравоходу уводять в/в 
у дозі 25–50 мкг за годину у вигляді тривалих інфузій протягом 5 днів. У хворих літ-
нього віку немає необхідності в зниженні дози октреотиду. Для зупинки виразкових 
кровотеч уводять в/в у дозі 25 мкг/ год у вигляді інфузій протягом 5 днів.

НМР: з боку ШкТ, підшлункової залози, печінки і жовчного міхура: можливі – ано-
рексія, нудота, блювання, спастичні болі в животі, відчуття здуття живота, надлишко-
ве газоутворення, діарея і  стеаторея. Тривале використання октреотиду може при-
зводити до утворення конкрементів у жовчному міхурі.

З боку серцево-судинної системи: в окремих випадках – аритмія, брадикардія.
З боку вуглеводного обміну: можливе порушення толерантності до глюкози після 

прийому їжі (обумовлено пригніченням препаратом секреції інсуліну), гіпоглікемія.
Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату.
Передозування: короткочасна брадикардія, відчуття припливу крові до облич-

чя, спастичні болі в  животі, діарея, нудота, відчуття порожнечі в  шлунку. лікування 
симптоматичне.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами: зменшує всмоктування циклоспо-
рину. Необхідне коректування доз при одночасному застосуванні сечогінних засобів, 
бета-адреноблокаторів, антагоністів кальцію, інсуліну, пероральних гіпоглікемічних 
препаратів. підвищує біодоступність бромокриптину.

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту
Фізіологічні механізми, що відповідають за блювання та нудоту, не до кінця зро-

зумілі. існують дві зони стовбура мозку, які відповідають за блювотний рефлекс. одна 
зона сприймає сигнали, що стимулюють блювання, від аферентних нейронів, а  з ін-
шої – починається еферентний шлях власне моторної відповіді. Ці зони об’єднані в так 
званий “блювотний центр”, розташований у дорсальному відділі латеральної ретику-
лярної формації довгастого мозку. Електростимуляція цієї ділянки мозку призводить 
до появи блювання. блювотний центр не відповідав безпосередньо на стимуляцію гу-
моральними речовинами, він лише сприймав аферентну стимуляцію від периферич-
них нейронів з подальшим відтворенням запрограмованого акту блювання.

Також у мозку існує ще один регіон, що бере участь в акті блювання, – “хеморе-
цепторна тригерна зона” (ХТЗ), розташована на дні четвертого шлуночка мозку. 
анатомічно ця зона знаходиться поза гематоенцефалічним бар’єром. На відміну від 
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“блювотного центру”, ХТЗ безпосередньо активується циркулюючими гуморальними 
речовинами і не відповідає на електричну стимуляцію. ХТЗ не викликає блювання са-
мостійно, а лише за допомогою стимуляції блювотного центру.

блукаючий і  черевний нерви, які несуть аферентні волокна (у центральну нер-
вову систему) та еферентну іннервацію (з центральної нервової системи) до органів 
черевної порожнини, є  головними ланками передачі патологічних периферичних 
стимул-реакцій в  центральну нервову систему. передача інформації може залежа-
ти, а може й не залежати від ХТЗ. проковтування деякої кількості розчину сульфату 
міді, наприклад, швидко викликає блювання. Цей рефлекс різко ослаблюється після 
перериву абдомінальної ділянки блукаючого нерва. Руйнування ХТЗ не впливає на 
блювання, викликане сульфатом міді, що вказує на неучасть ХТЗ в даному рефлексі. 
Мабуть, аферентна стимуляція сульфатом міді з  периферичних рецепторів переда-
ється по блукаючому та черевному нервах і  впливає безпосередньо на блювотний 
центр. в інших випадках стимуляція зі слизової оболонки шлунково-кишкового трак-
ту, наприклад, під впливом хіміопрепаратів або токсинів, активує аферентний сигнал 
по блукаючому або черевному нервах, що залучає і ХТЗ. окрім хімічних речовин, які 
ушкоджують слизову оболонку, блювання здатні викликати розтягування порожнис-
тих органів, а також вісцеральний біль. Ця стимуляція може бути припинена ваготомі-
єю. Незалежно від характеру еметогенної стимуляції, аферентні нейрони активують-
ся під впливом таких речовин, як серотонін, простагландини та вільні радикали, які 
утворюються при різних патологічних станах.

блювання може виникнути не лише при аферентній стимуляції із шлунково- 
кишкового тракту, але й при порушеннях або підвищеній чутливості вестибулярного 
апарату. Наприклад, при морській хворобі та запамороченні відбувається активація 
центру блювоти. ступінь залучення ХТЗ у цей процес незрозумілий.

вищі відділи стовбура мозку і  кіркові центри також впливають на блювотний ре-
флекс, оскільки акту блювання сприяє електрична стимуляція кори головного мозку, 
гіпоталамуса і таламуса. окремі запахи, смакові відчуття та зорові образи можуть збу-
джувати кортикобульбарні аферентні нейрони, які, у свою чергу, активують блювотний 
центр. проте ці вищі центри мозку не є обов’язковими для блювотного рефлексу: блю-
вання виникає навіть у декортикованих тварин. аферентні сигнали до центру блювоти 
можуть поступати і з численних периферичних зон, включаючи глотку, серце, очереви-
ну, судини брижі та жовчовивідні шляхи. всі ці периферичні зони, ймовірно, безпосе-
редньо пов’язані з центром блювоти, і їх стимуляція здатна викликати блювоту.

Незалежно від того, яка центральна ланка стимулюватиметься, в реалізації блю-
вотного рефлексу беруть участь певні нейротрансмітери. Це: допамін, гістамін, аце-
тилхолін, ендогенні опіати, серотонін, гамма-аміномасляна кислота, субстанція Р. 
Фармакологічний вплив на ці медіатори та їх рецептори є основою багатьох сучасних 
препаратів, що використовуються для купірування нудоти і блювання.

основою механізму дії протиблювотних препаратів є  пригнічення блювотного 
центру, тобто їх дія є центральною. До засобів, здатних блокувати блювання та нудоту, 
належать наступні групи лікарських засобів:

1. антагоністи 5НТ3-(серотонінових) рецепторів (“істинні протиблювотні”) (ондан-
сетрон, тропісетрон, гранісетрон).
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2. антагоністи рецепторів до нейрокініну-1: апрепітант.
3. антагоністи D2-рецепторів допаміну (метоклопрамід, домперидон, антипсихо-

тики аміназин і трифтазин).
4. антагоністи мускаринових рецепторів (скополамін та бутилскополамін [буско-

пан, гіосцин]).
5. синтетичні глюкокортикоїди – дексаметазон.
6. антагоністи Н1-гістамінових рецепторів – дименгідринат (драміна), прометазин 

(піпольфен).

особливості фармакокінетики та фармакодинаміки  
окремих препаратів

ондансетрон

ондансетрон (ондансетрон, зофран)  – таблетки, вкриті плівкоподібною оболон-
кою, 0,004 г та 0,008 г; розчин для ін’єкцій в ампулах 4 мг по 2 мл та 8 мг по 4 мл.

Фармакодинаміка та основні ефекти: механізм дії зумовлений конкурент-
ною високоселективною блокадою центральних і  периферичних 5НТ3-рецепторів 
серотоніну. пригнічує блювотний рефлекс, усуває та попереджає нудоту при за-
стосуванні цитотоксичних хіміотерапевтичних засобів, променевій терапії, у після-
операційний період. при багаторазовому застосуванні уповільнює перистальтику 
кишечника.

Фармакокінетика: препарат добре абсорбується у  шлунково-кишковому трак-
ті, біодоступність становить близько 60 %. Максимальна концентрація ондансетрону 
в крові досягається через 1,5–1,7 години. вживання їжі подовжує період всмоктуван-
ня на 17 %, не впливаючи на максимальну концентрацію. Зв’язування з білками плаз-
ми – 70–76 %. основна частина введеної дози (85–90 %) гідроксилюється у печінці за 
участі цитохрому Р450 до сполук індольного циклу, а  далі кон’югує з  глюкуроновою 
і сірчаною кислотами. Загальний об’єм розподілу становить 1,9 л/кг, період напівви-
ведення залежно від віку – від 3,5 до 5,5 годин, загальний кліренс –5,9 мл/хв/кг). пре-
парат екскретується з організму нирками, при цьому 5 % введеної дози виводиться 
у  незміненому вигляді. Фармакокінетичні параметри ондансетрону не змінюються 
при його багаторазовому застосуванні.

Показання: профілактика й усунення нудоти і блювання при цитотоксичній хіміо-
терапії та променевій терапії в онкології. профілактика й усунення нудоти і блювання 
у післяопераційний період у загальній хірургії, офтальмології тощо.

Застосування: при проведенні цитостатичної терапії режим дозування встанов-
люють індивідуально, залежно від інтенсивності блювотної реакції.

Дорослим і дітям старше 12 років внутрішньо призначають: початково по 8 мг за 
1–2 години до початку протипухлинної терапії з подальшим прийомом ще 8 мг через 
8–12 годин. Для профілактики пізніх або тривалих нудоти і  блювання після перших 
24 годин слід продовжити застосування препарату по 8 мг кожні 12 годин. препарат 
приймають протягом усього курсу хіміо- і променевої терапії, а також 1–2 дні (за не-
обхідності – 3–5 днів) після її закінчення.



238

післяопераційні нудота і блювання: дорослим і дітям старше 12 років признача-
ють по 16 мг за 1 годину до анестезії. Дітям до 12 років не призначають.

Максимальна добова доза ондансетрону становить 32 мг, для пацієнтів з вираже-
ними порушеннями функції печінки – 8 мг.

НМР:
•	 з боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, спонтанні 

рухові розлади, напади судом, пригнічення ЦНс, парестезії, слабкість, екстра-
пірамідна симптоматика, непритомність;

•	 з боку серцево-судинної системи: відчуття жару і  припливу крові до обличчя, 
аритмія, тахікардія або брадикардія, гіпотензія або гіпертензія;

•	 з боку травної системи: запор, діарея, гикавка, сухість у роті, транзиторне підви-
щення активності амінотрансфераз, недостатність функції печінки;

•	 алергічні реакції: кропив’янка, бронхоспазм, у  поодиноких випадках  – анафі-
лактичні реакції;

•	 інші: кашель, болі в грудній клітці (ангінозного типу).
Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату; вагітність 

(особливо I триместр); період лактації; дитячий вік: при хіміо- і променевій терапії – 
до 4 років, при анестезії – до 12 років; недостатність функції печінки, хірургічні опера-
ції на черевній порожнині.

Передозування: при передозуванні можливе загострення симптомів, що описа-
ні у розділі “НМР”. лікування: відміна препарату і симптоматична терапія, спрямована 
на підтримку життєво важливих функцій. специфічного антидоту немає.

Взаємодія з  іншими лікарськими засобами: одночасне застосування інгібіто-
рів мікросомальних печінкових ферментів системи цитохрому Р-450 може збільшу-
вати час напіввиведення і знижувати загальний кліренс препарату. при одночасному 
застосуванні з індукторами мікросомальних печінкових ферментів системи цитохро-
му Р-450 (барбітурати, карбамазепін, папаверин, фенілбутазон, фенітоїн, рифампіцин 
тощо) можливе зниження клінічної ефективності препарату

Антагоністи рецепторів до нейрокініну-1

представником антагоністів рецепторів до нейрокініну-1 є  препарат апрепітант 
(еменд), капс. 80 або 125 мг.

Фармакодинаміка та основні ефекти: апрепітант є  селективним антагоністом 
рецепторів нейрокініну (NK1) з високим ступенем спорідненості з субстанцією Р лю-
дини (субстанція Р – нейропептид із сімейства тахікінінів).

антагоніст NK1-рецепторів унаслідок дії на центральну нервову систему гальмує 
блювотний рефлекс, спричинений в  першу чергу цитотоксичними хіміотерапевтич-
ними препаратами. Дія апрепітанту на центральну нервову систему досить тривала, 
він пригнічує гостру та уповільнену фазу блювотного рефлексу, збільшує протиблю-
вотну активність антагоніста 5НТ3-рецепторів ондансетрону та кортикостероїду дек-
саметазону.

Показання до застосування. У комбінації з іншими протиблювотними засобами 
для запобігання гострим та уповільненим нападам нудоти і блювання, спричиненим 
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початковим і  повторними курсами високоеметогенної протиракової хіміотерапії, 
включаючи високі дози цисплатину.

НМР. У пацієнтів, які лікувалися за схемою прийому апрепітанту, найчастіше ви-
никали такі несприятливі ефекти: гикавка, астенія, втомлюваність, підвищення рівня 
алаТ, закрепи, головний біль, анорексія.

Протипоказання до застосування. Еменд протипоказаний пацієнтам з гіперчут-
ливістю до будь-якого компоненту препарату.

Взаємодія з  іншими лікарськими засобами. Еменд не слід застосовувати од-
ночасно з терфенадином, астемізолом та цизапридом. апрепітант може стимулюва-
ти метаболізм S(-)варфарину, який метаболізується системою цитохрому Р-450. при 
сумісному застосуванні глюкокортикоїдів та апрепітанту звичайні пероральні дози 
дексаметазону повинні бути зменшені майже на 50 %, для досягнення ефекту декса-
метазону подібного до такого, коли він застосовується окремо.

Антагоністи D2-рецепторів допаміну

антагоністи D2-рецепторів допаміну  – метоклопрамід та домперидон – нале-
жать до антагоністів D2-рецепторів дофаміну, описаних вище. Також до цієї групи на-
лежать полівалентні нейролептики, які теж неселективно блокують від 1 до 5 підтипів 
центральних допамінових рецепторів.

З метою протиблювотної дії застосовують хлорпромазин (аміназин) та трифтор-
перазин (трифтазин).

Хлорпромазин та трифторперазин

Хлорпромазин (аміназин) випускається у  табл. по 0,05 та 0,1 г і  розчині для 
ін’єкцій 2,5 % по 2 мл в ампулах.

Фармакодинаміка та основні ефекти. блокує центральні адренергічні та до-
памінергічні рецептори. проявляє сильний седативний ефект. Загальне заспокоєння 
при цьому поєднується з  пригніченням блювотного центру, ослабленням умовно-
рефлекторної діяльності, передусім рухово-оборонних рефлексів, зменшенням спон-
танної рухової активності, розслабленням скелетної мускулатури, зниженням реак-
тивності. Застосування великих доз викликає снодійний ефект.

класичний полівалентний антипсихотик із додатковим впливом на пролак-
тиновий синтез, блокатор Н1- та Н3-гістамінових рецепторів, блокатор М1- та М3-
центральних холінорецепторів.

Показання до застосування. Як протинудотний та протиблювотний засіб засто-
совується при хворобі Меньєра, невпинному блюванні при лікуванні протипухлинни-
ми засобами, при проведенні променевої терапії.

Спосіб застосування та дози. Дози і схеми лікування встановлюються індивіду-
ально залежно від показань і стану пацієнта. приймають після їди.

Добова доза аміназину для дорослих при прийомі внутрішньо становить 0,3–0,6 г 
(в 1–3 прийоми). Дітям від 3 до 5 років рекомендується застосовувати таблетки аміна-
зину по 0,025 г.
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НМР:
•	 екстрапірамідні розлади (паркінсонічний синдром, тремор, акатизія, індифе-

рентність, загальмованість реакцій, нечіткість зору, дистонічні реакції);
•	 пізня дискінезія, депресія, зниження артеріального тиску, тахікардія, порушен-

ня терморегуляції, диспепсичні явища (нудота, блювання, запор);
•	 судоми, жовтяниця;
•	 агранулоцитоз, лейкопенія;
•	 пігментація шкіри, помутніння кришталика;
•	 утруднення сечовипускання;
•	 порушення менструального циклу, імпотенція, збільшення маси тіла;
•	 алергічні реакції (висипка, набряки, фотосенсибілізація, ексфоліативний дерма-

тит, мультиформна еритема).
Протипоказання. індивідуальна чутливість або підвищена чутливість (алергія) 

до компонентів препарату. важка печінкова та ниркова недостатність, прогресуючі 
системні захворювання головного і спинного мозку (повільні нейроінфекції, розсія-
ний склероз), травми мозку, коматозні стани, декомпенсовані вади серця, активний 
ревматизм, тромбоемболічний синдром, виражене пригнічення кровотворення, 
мікседема, закритокутова глаукома. Жовчнокам’яна і  сечокам’яна хвороби, заго-
стрення ерозивно-виразкових захворювань шлунково-кишкового тракту, гострий 
пієлонефрит, затримка сечі при гіперплазії передміхурової залози. вагітність та пе-
ріод лактації.

Трифторперазин (трифтазин), табл. 5 мг та розчин для ін’єкцій 1 мл 0,2 %.
Фармакодинаміка та основні ефекти. Трифтазин – антипсихотичний засіб (ней-

ролептик), піперазиновий похідний фенотіазину. Має антипсихотичну, седативну, 
протиблювотну, каталептичну, гіпотензивну, гіпотермічну та слабку холіноблокуючу 
дію, спрямовану також проти гикавки.

протиблювотна дія пов’язана з  блокадою периферичних і  центральних  
D2-дофамінових рецепторів, блокадою закінчень блукаючого нерва в  шлунково- 
кишковому тракті. седативна дія та вплив на вегетативну нервову систему вираже-
ні слабше, ніж в інших похідних фенотіазину, екстрапірамідна й протиблювотна дія – 
сильніша.

Показання для застосування. блювання центрального походження.
Спосіб застосування та дози. Як протиблювотний засіб трифтазин призначаєть-

ся в дозах 1–4 мг на день. лікування трифтазином повинне бути суворо індивідуалізо-
ване залежно від перебігу захворювання.

НМР: аналогічні до хлорпромазину плюс фотодерматит.
Протипоказання. аналогічні до хлорпромазину.

антагоністи мускаринових рецепторів

представником наведеної групи є напівсинтетичний алкалоїд красавки (беладо-
ни), четвертинна амонійна сполука гіосціаміну бутилбромід (спазмобрю та буско-
пан) (описані вище).
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Спосіб застосування та дози. Дорослі та діти від 6 років: по 1–2 таблетки, вкри-
тих цукровою оболонкою, 3–5 разів на добу. Тривалість курсу лікування залежить від 
характеру захворювання та ефективності терапії, що проводиться.

глюкокортикоїди

Найвиразнішим протиблювотним ефектом із системних Гк наділений дексамета-
зон. Механізми протиблювотної активності достеменно не відомі. Ефект пов’язаний 
з його мембраностабілізуючою, антиексудативною дією та найбільшою проникністю 
крізь гематоенцефалічний бар’єр серед інших Гк. Фармакологічні властивості препа-
рату розглянуті у відповідному розділі.

Блокатори н1-гістамінових рецепторів

блокатори Н1-гістамінових рецепторів описані у відповідному розділі.

Препарати замісної терапії (ферментні препарати) 

Функціональна активність ШкТ значною мірою зумовлена та регламентована се-
креторною спроможністю шлунка, підшлункової залози, печінки тощо. органічні за-
хворювання органів травлення проявляються чи ускладнюються різноспрямованими 
порушеннями секреторної здатності різних органів ШкТ. Хронічні запальні та дистро-
фічні захворювання супроводжуються функціональною недостатністю органів трав-
лення, зумовленою зниженням секреції травних ферментів. У таких випадках застосо-
вують препарати замісної терапії.

Клінічна класифікація препаратів замісної терапії:
•	 Екстракти слизової оболонки шлунка (абомін, ацидин-пепсин).
•	 панкреатичні ферменти (панкреатин, панцитрат, мезим форте, креон, пангрол).
•	 комбіновані панкреатичні ферменти з  компонентами жовчі, геміцелюлозою 

та іншими додатковими компонентами (дигестал, фестал, панзинорм форте, ен-
зистал).

•	 Ферменти рослинного походження, представлені папаїном, грибковою аміла-
зою, протеазою, ліпазою та іншими ферментами (пепфіз, ораза).

•	 комбіновані панкреатичні ферменти у поєднанні з рослинними ензимами, віта-
мінами (вобензим).

•	 Дисахаридази (тилактаза).
крім того, лікарські препарати цієї групи можна класифікувати залежно від спря-

мованості впливу на секреторну активність ШкТ:
I. лікарські засоби, які стимулюють або заміщують екскреторну активність під-

шлункової залози:
•	 тваринного походження (секретин, холецистокінін, панкреатин, панзинорм 

форте, фестал, креон тощо);
•	 мікробного походження (солізим);
•	 похідні грибів (ораза);
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•	 рослинного походження: лікарські збори з насіння кропу, листя м’яти перцевої, 
плодів глоду, квіток безсмертника піщаного, ромашки лікарської, лікарські чаї 
з м’яти, звіробою, фіалки триколірної, липового цвіту, ромашки лікарської.

II. лікарські засоби, які гальмують екскреторну активність підшлункової залози 
(інгібітори протеолітичних ферментів):

•	 препарати підшлункової залози (гордокс);
•	 які отримують з тканини легень (апротинін – контрикал, інгітрил);
•	 синтетичного походження (кислота амінокапронова);
•	 рослинного походження: лікарські збори з плодів анісу, трави чистотілу, стовп-

чиків з приймочками кукурудзи, коріння кульбаби, трави звіробою тощо.
Стандартні міжнародні вимоги до вибору препаратів замісної терапії:
•	 стійкість до дії хлористоводневої кислоти;
•	 оптимальна дія у діапазоні рН 4–7;
•	 вміст достатньої кількості активних ферментів, що забезпечують розщеплення 

нутрієнтів;
•	 ферменти мають бути тваринного, оптимально свинячого, походження (стійкіші 

до дії хлористоводневої кислоти);
•	 рівномірне та швидке перемішування з їжею;
•	 одночасний пасаж з  їжею через пілоричний сфінктер до дванадцятипалої 

кишки;
•	 швидке вивільнення у просвіті дванадцятипалої кишки;
•	 безпечність, відсутність токсичності.

Фармакодинаміка та механізм дії
Пепсин є одним з основних протеолітичних ферментів травного тракту, який се-

кретується клітинами слизової оболонки шлунка як профермент пепсиноген та пере-
творюється на активний фермент у шлунковому вмісті. У кислому середовищі шлунка 
гідролізує білки до пептидів.

Амілаза – це фермент, що секретується переважно підшлунковою залозою, мен-
ша частина – за допомогою слинних залоз, належить до гідролаз та відтворює функ-
цію розщеплення полісахаридів (крохмаль, глікоген) до олігосахаридів.

Ліпаза – є одним із основних ферментів підшлункової залози, а також виробля-
ється у легенях, печінці та кишечнику. основною функцією ліпази є розчинення, роз-
ділення на фракції і переварювання жирів у дванадцятипалій кишці. Ще одна важли-
ва функція ліпази – це участь в енергетичному обміні, процесі засвоєння вітамінів A, 
D, E, K, жирних поліненасичених жирних кислот.

Трипсин та хімотрипсин – протеолітичні ферменти підшлункової залози, основ-
ною функцію яких є гідроліз білків та складних ефірів у тонкому кишечнику.

Компоненти жовчі (жовчні кислоти, лецитин тощо). Жовч секретується у печін-
ці, депонується у жовчному міхурі та виділяється у дванадцятипалу кишку. Функціо-
нальна активність компонентів жовчі складається з емульгації жирів, активації ліпази, 
сприяння всмоктуванню продуктів гідролізу жирів, посилення дії ферментів підшлун-
кового й кишкового соку, підвищення тонусу та перистальтики кишечника тощо.

Ефект використання препаратів замісної терапії складається з двох частин:
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1. власне нормалізація вмісту ферментів при їх секреторній або функціональній 
недостатності (гідроліз харчових компонентів).

2. Зменшення абдомінального больового та диспепсичного синдромів (функціо-
нальний спокій секреторних органів, зниження тиску, ішемії, нормалізація моторно-
евакуаторної функції ШкТ тощо).

Геміцелюлоза, яка входить до складу деяких препаратів (фестал), сприяє 
розщеп ленню рослинної клітковини в просвіті тонкої кишки, нормалізації мікрофло-
ри кишечника.

Фармакокінетика
сучасні препарати замісної терапії застосовуються перорально у  вигляді драже 

або таблеток у кишковорозчинних оболонках, які не руйнуються в шлунку та збері-
гають активність у кишечнику. чим менший розмір частинок препарату, які активно 
взаємодіють з хімусом у  процесі травлення, тим оптимальнішим буде ефект від ви-
користання цього препарату. Розмір більшості таблеток або драже складає 5 мм 
і більше. Для забезпечення швидкого та гомогенного змішування ферментів з харчо-
вим хімусом створено лікарські препарати нового покоління у  вигляді мікротабле-
ток (панцитрат) і мікросфер (креон, лікреаз), діаметр яких не перевищує 2 мм. при рН 
дуо денального вмісту вище 5,5 ферменти, які вивільняються з  кишковорозчинних 
капсул, відтворюють фізіологічні процеси травлення.

Таблиця 56
Показання до диференціального застосування  

різних лікарських форм ферментних препаратів  
(крайдашенко о. в., кремзер о. о., Михайлик о. а., 2016)

Патофізіологічні характеристики лікарська форма ферментного препарату

лікування болю низької інтенсивності 
у хворих на панкреатит 

Традиційні ферментні препарати з високим 
вмістом протеаз 

лікування панкреатиту при нормаль-
них кислотності й моториці шлунка 

кислотостійкі мікросфери в капсулах 

Замісна терапія екзокринної панкреа-
тичної недостатності 

високі дози кислотостійких мікросфер 

Гіпо- й анацидні гастрити Традиційні ферменти (гранули) 

Зняття дискомфорту в животі у здоро-
вих людей, пацієнтів з функціональни-
ми розладами травлення 

Ферменти, що містять жовч і/або симетикон 

порушення гастродуоденального па-
сажу (цукровий діабет, стеноз пілоруса, 
стан після ваготомії, автономні нейро-
патії) 

Мінімікросфери (і < 1,4 мм). Традиційні фер-
менти (гранули) + блокатори секреції 

стан після резекції шлунка (за більрот II, 
операція Уїпла) 

Мікрогранули без желатинової капсули + 
прокінетики 
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Показання до застосування (табл. 56):
•	 недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози (хронічний 

панкреатит, муковісцидоз, синдром Золлінгера  – Еллісона, кісти або пухлини, 
природжена гіпоплазія підшлункової залози, хронічний ентерит тощо);

•	 хронічні запально-дистрофічні захворювання шлунка та кишечника із синдро-
мом мальабсорбції та мальдигестії;

•	 захворювання печінки та жовчних шляхів (хронічний холецистит, дисфункції 
жовчного міхура та (або) сфінктера одді, холестатичні хвороби печінки);

•	 при порушенні дієти для поліпшення переварювання їжі;
•	 порушення жувальної функції;
•	 вимушена тривала іммобілізація;
•	 малорухомий спосіб життя;
•	 підготовка до рентгенологічного та ультразвукового досліджень органів черев-

ної порожнини.
Небажані медикаментозні реакції
враховуючи фармакокінетику препаратів замісної терапії, НМР при їх викорис-

танні виникають не дуже часто. іноді можуть спостерігатися:
•	 Діарея, закрепи, нудота.
•	 алергічні реакції (чхання, кропивниця, бронхоспазм).
•	 відчуття дискомфорту в ділянці шлунка.
•	 Гострий панкреатит.
•	 Гіперурикемія та гіперурикозурія (при застосуванні високих доз).
Протипоказання
•	 Гострий панкреатит.
•	 Загострення хронічного панкреатиту.
•	 Механічна жовтяниця.
•	 кишкова непрохідність.
•	 підвищена чутливість до препаратів.
•	 Для препаратів, що містять пепсин, – гіперацидні стани.
•	 Для препаратів, що містять компоненти жовчі, – активні запально-дистрофічні 

захворювання печінки.
Форма випуску та спосіб застосування
основним елементом під час вибору препарату для замісної терапії є  ліпаза 

з  огляду на те, що при розвитку зовнішньосекреторної недостатності підшлункової 
залози продукція ліпази виникає раніше, ніж інших ферментів. Для ефективної заміс-
ної терапії одна структурна одиниця ферментного препарату (таблетка, драже, капсу-
ла) повинна містити щонайменше 8000 оД ліпази та 800–1000 оД протеаз. Зазвичай 
доза препарату визначається саме за вмістом ліпази в одиницях Міжнародної фарма-
цевтичної федерації або Європейської фармакопеї (оД).

Ацидинпепсин – таблетки по 0,5 і 0,25 г містять 1 частину пепсину, 4 частини аци-
дину (бетаїну гідрохлорид). призначається при гіпо- та анацидних гастритах по 0,5 г 
3–4 рази на добу під час їди. Таблетки попередньо розчиняють у склянці води.

Креон  – препарат у  желатиновій капсулі, містить велику кількість панкреати-
ну в  стійких до соляної кислоти гранулах. препарат характеризується швидким (за 
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4–5 хв) розчиненням желатинової капсули в  шлунку, вивільненням і  рівномірним 
розподілом стійких до шлункового соку гранул.

Мезимфорте  – препарат, що містить панкреатичні ферменти, випускається 
у драже, покритих кислотостійкою оболонкою. Застосовується по 1–3 драже 3 рази 
на добу перед їдою.

Дигестал – комбінований препарат, що містить панкреатин, екстракт жовчі вели-
кої рогатої худоби та геміцелюлозу. препарат призначається по 1–2 драже 3 рази на 
добу під час або після їди.

Панзинорм  – комбінований препарат, що містить екстракт слизової оболонки 
шлунка великої рогатої худоби, екстракт жовчі, панкреатин та амінокислоти. препа-
рат призначають по 1–2 драже під час їди 3–4 рази на добу.

Вобензим – комбінований препарат; крім панкреатину, містить папаїн (з рослини 
Carica Papaya), бромелаїн (з ананаса звичайного) і  рутин (група вітаміну Р). прояв-
ляє ферментативні властивості, протизапальну, протинабрякову, фібринолітичну та 
анальгезуючу дію. препарат застосувують в  індивідуально підібраних дозах від 5 до 
10 драже 3 рази на добу.

Меркензим  – комбінований препарат, який містить 400 мг панкреатину, 75  оД 
бромелаїну і  30 мг жовчі. бромелаїни представляють собою концентровану суміш 
протео літичних ферментів, екстрагованих зі свіжих плодів ананаса і його гілок. Мер-
кензим призначається по 1–2 таблетки 3 рази на добу після їди.

Ораза  – препарат рослинного походження (з культури гриба Aspergillus oryzae), 
являє собою кислотостійкий комплекс протеолітичних ферментів (амілази, мальтази, 
протеази, ліпази). призначається по 0,5–1 чайній ложці гранул 3 рази на добу під час 
або відразу після їди.

Пепфіз – містить рослинні ферменти (папаїн, діастазу) та симетикон. пепфіз випус-
кається у вигляді шипучих розчинних таблеток з апельсиновим смаком. препарат за-
стосовується при синдромі похмілля, переїданні, вживанні у великій кількості пива, 
кави, їжі, багатої вуглеводами, при різкій зміні характеру харчування. Застосовують 
по 1 таблетці 2–3 рази на добу після їди.

РЕКОМЕНДОВАНІ КЛІНІчНІ СиТУАЦІї ЗГІДНО З ТЕМОю РОЗДІЛУ

1. У хворої на ревматоїдний артрит, 45 років, на фоні тривалого лікування нестеро-
їдними протизапальними засобами з’явився біль у надчеревній ділянці ріжучого 
характеру, що виникає натще, а також через 1–1,5 год після їди. Також хвору по-
чали турбувати печія, відрижка кислим, нудота. Живіт м’який, болючий при паль-
пації в надчерев’ї. Гастрофіброскопія: виразковий дефект до 1,0 см в антральному 
відділі шлунка. призначення якого з  перелічених лікарських засобів буде най-
більш патогенетично обґрунтованим в даному випадку?

A. Сукральфат
B. Метронідазол
C. Мізопростол
D. Амоксиклав
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E. Фосфалюгель
2. У хворого на виразкову хворобу 12-палої кишки встановлена наявність H. pylory. 

під час комбінованої фармакотерапії кишковий вміст набув чорно-зеленого ко-
льору. Назвіть препарат, який спричинив таку зміну:

A. Метронідазол
B. Омепразол
C. Денол
D. Амоксицилін
E. Альмагель

3. Хвора 35 років прокинулась вночі від раптового, різкого болю в  правому 
підребер’ї, що іррадіював у  праву лопатку. біль супроводжувався нудотою та 
неод норазовим блюванням. симптоми кера та Мерфі позитивні. Що з переліче-
ного найефективніше для купірування нападу?

A. Домперидон
B. Метоклопрамід
C. Морфін
D. Дротаверин
E. Одансетрон

4. Хвора, 35 р., прокинулась вночі від раптового різкого болю в правому підребер’ї, 
що іррадіював у  праву лопатку. біль супроводжувався нудотою та повторним 
блюванням. симптоми кера та Мерфі позитивні. Що з перерахованого є найефек-
тивнішим для купірування нападу?

A. Морфін
B. Атропіну сульфат
C. Ксантинолу нікотинат
D. Метоклопрамід
E. Магнію сульфат

5. Хворий 45-ти років скаржиться на біль в епігастрії, з  іррадіацією у спину та ліве 
підребер’я, біль у  навколопупковій ділянці, нудоту, періодичні проноси, наяв-
ність поліфекалії. З  анамнезу відомо, що хворіє на хронічний каменевий холе-
цистит. об-но: чсс = 85/хв, аТ = 110/70 мм рт.ст., живіт здутий, болючий у  ліво-
му підребер’ї та епігастрії, у т. Дежардена та проекції жовчного міхура. в аналізі 
калу  – стеаторея та креаторея. Який із засобів замісної терапії слід призначити 
хворому?

A. Фестал
B. Панкреатин
C. Панзинорм
D. Холензим
E. Алохол

6. Хворий на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу періодично, впродовж 5 ро-
ків, за рекомендацією фармацевта приймає препарат, “що знижує кислотність”. 
виникли наступні небажані медикаментозні реакції: остеопороз, м’язова слаб-
кість, нездужання. Який це препарат?

A. Інгібітор протонної помпи



247

B. Н2блокатор
C. Алюмінійвмісний антацид
D. Магнієвмісний антацид
E. Холінолітик

7. Хворого, 40 років, турбує періодичний біль в  епігастральній ділянці, який 
з’являється через 1,5 години після прийому їжі та вночі. об-но: чсс – 70/хв, аТ – 
125/75 мм рт.ст., болючість в епігастральній ділянці. ЕФГДс – виразка дванадцяти-
палої кишки до 0,6 см у діаметрі. Тест на Н. рylori – позитивний. Який з наведених 
протикислотних засобів матиме перевагу серед інших при виборі адекватного лі-
кування даного хворого?

A. Пірензепін
B. Атропін
C. Мізопростол
D. Маалокс
E. Омепразол

8. Хворому на виразку 12-палої кишки на фоні підвищеної секреторної функції 
шлунка було призначено засіб для зниження секреції. У  процесі лікування дис-
пепсичні явища значно зменшилися, але хворого почали турбувати сухість у роті 
та порушення зору. Який препарат було призначено?

A. Фамотидин
B. Омепразол
C. Пірензепін
D. Вікалін
E. Альмагель

9. вагітна жінка, 30 років, що хворіє на на ревматоїдний артрит і тривало вживала 
НпЗЗ, скаржиться на болі в епігастрії, які з’являються через 2 години після їди. сі-
мейний лікар запідозрив наявність виразки шлунка і запропонував прийом про-
тивиразкового засобу. Який з наведених препаратів є найнебезпечнішим для ва-
гітної у даній ситуації?

A. Мізопростол
B. Ранітидин
C. Альмагель
D. Сукральфат
E. Омепразол

10. чоловік 37-ми років скаржиться на біль в епігастральній ділянці через 2 години 
після їди. об’єктивно: в епігастрії визначається локальна болючість і напруження 
м’язів. Ендоскопічно – хронічна виразка з локалізацією на цибулині дванадцяти-
палої кишки. лікар призначив хворому фамотидин у дозі 40 мг на добу. Який ліку-
вальний ефект спричинятиме загоєння виразки?

A. Антисекреторна дія
B. Посилення синтезу простагландинів
C. Бактерицидний ефект
D. Зменшення запальних і дистрофічних змін
E. Стимуляція репаративних процесів
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