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Мігрень – одна з найбільш відомих і частих різновидів головного болю
і, відповідно, часта причина звернення до фахівців неврологів і
алгологів. Вважається, що до 12-16% населення планети страждає на
мігрень. 
Також відомо, що жінки хворіють майже втричі частіше за чоловіків, а
якщо у кого-то в сім'ї є мігрень, то і у родичів ризик захворіти вище
[1].

Вступ



Цілий ряд препаратів, які використовуються для купірування нападу
мігрені, можна розділити на три групи.
1.До засобів специфічної терапії відносять агоністи 5-НТ1-рецепторів.
Вони підрозділяються на селективні і неселективні. До селективних
агоністів 5НТ1-рецепторів належать триптани (суматриптан,
золмітриптан, наратриптан, елетриптан, алмотриптан) – препарати, що
володіють спорідненістю до групи 5НТ1-рецепторів, високою
біодоступністю і здатністю купірувати напади навіть у розгорнутій фазі
і тому є препаратами вибору.
Перший препарат з групи триптанів, що був введений в клінічну практику
– суматриптан. Випускається в таблетках по 25, 50 і 100 мг; у вигляді
назального спрея по 5 і 20 мг, а також розчину для підшкірного
введення (в дозі 6 мг). Суматриптан для підшкірного введення володіє
високою біодоступністю і ефективністю (відповідно 96% і 82% протягом 2
годин), дія препарату починається протягом 10 хв, тому ця лікарська
форма показана при стрімкому розвитку головного болю. При підшкірному
введенні суматриптану можуть спостерігатися побічні ефекти – так звані
триптанові симптоми, які включають дискомфорт, відчуття тяжкості в
грудній клітці та горлі, парестезії голови, шиї та кінцівок, відчуття
тривоги, нестачі повітря. Ці симптоми менш виражені при застосуванні
препарату у вигляді таблеток і назального спрея. Суматриптан, на
відміну від інших триптанів, не викликає розладів з боку центральної
нервової системи (сонливість, астенія, дратівливість)[2].
Рекомендована початкова доза суматриптану в таблетках – 50 мг;
протягом 24 год дозволяється прийом не більше 200 мг. Таблетовані
препарати, на відміну від форми підшкірного введення, діють повільніше
(початок дії – через 30 хв). Двогодинна ефективність становить близько
56-58%. Початкова доза суматриптану у вигляді спрею для дорослих – 20
мг, початок дії – через 15-20 хв. Застосування спрею рекомендується
при швидкому розвитку нападу.

Золмітриптан має здатність швидко проникати через гематоенцефалічний
бар'єр і надавати як периферичну, так і центральну дію. Механізми його
впливу опосередковані через серотонінові рецептори і включають:
- блокування нейрогенного запалення;
- вазоконстрикцію;
- інгібування деполяризації терміналі трійчастого нерва в судинній
стінці з подальшим зменшенням больової аферентації;
- інгібування структур стовбура мозку, що беруть участь в перцепції
болю [3].
 

Основна частина
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Золмітриптан швидко всмоктується при прийомі всередину, маючи при
цьому велику біодоступність (40%) і меншу ефективну дозу (2,5 мг), ніж
суматриптан в тій же лікарській формі. Максимальна концентрація
препарату в крові спостерігається між 2 і 4 годинами після його
прийому всередину, причому 75% максимальної концентрації досягається
протягом першої години. Золмітриптан випускається в таблетках по 2,5
мг. Препарат зазвичай приймається відразу після розвитку нападу
мігрені, але він ефективний і при відстроченому початку прийому, коли
головний біль триває 4 і більше години. Найбільш частими побічними
ефектами є загальна слабкість, сухість у роті, запаморочення,
сонливість, парестезії.
Клінічний аналіз даних щодо застосування інших триптанів не виявив
суттєвої різниці в їх ефективності, тому на описі інших препаратів
цієї фармакологічної групи зупинятися не будемо.
2. Препарати другого ряду при лікуванні мігрені – неселективна група,
яка включає ерготамін і дигідроерготамін. Ці препарати мають широкий
спектр дії поза системою 5-НТ1-рецепторів, володіють
вазоконстрикторним впливом на розширені під час больовий фази судини:
пригнічують синтез вазодилататорних простагландинів, потенціюють
циркулюючий серотонін, надають антиагрегантний вплив, знижують рівень
нейрокініна плазми і відновлюють мікроциркуляцію [4].
Ерготамін необхідно призначати в адекватній дозі, не розділяючи її на
кілька прийомів з півгодинним або годинним інтервалом. Якщо перша доза
неефективна, то наступні також не приведуть до позитивного ефекту.
Разова доза ерготаміну при підшкірному або внутрішньом'язовому
введенні становить 0,25-0,5 мг (максимальна доза – 2 мг / добу), при
пероральному прийомі – 1-2 мг (максимальна доза – 4 мг / добу). Не
рекомендується одноразовий прийом препарату всередину в дозі більше 2
мг. У ректальних супозиторіях препарат призначають по 2-4 мг; перший
супозиторій вводять на початку нападу, другий – через 2-3 год;
використовують не більше 8-10 мг препарату на добу. Передозування
ерготаміну призводить до виникнення явищ ерготизму – нудоти, блювоти,
діареї, парестезій, побіління шкіри кінцівок, м'язових спазмів.
Ерготамін протипоказаний при вагітності, периферичних васкулопатіях,
артеріальній гіпертензії, захворюваннях печінки і нирок [5].
Дигідроерготамін (DHE), незважаючи на схожу з ерготаміном хімічну
структуру, має мінімальні побічні ефекти, володіє сильною
вазоконстрикторною дією.Застосовується перорально і у вигляді
назального спрея. Перевагою цього препарату є те, що він рідше
провокує нудоту і блювоту і не викликає фізичної залежності.
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Терапевтична концентрація препарату в крові досягається швидко, через
15-20 хв після підшкірного введення, через 30 хв – після
внутрішньом'язового, через 2-11 хв – після внутрішньовенного і через
30-60 хв – після інтраназального. При вже розвиненому сильному нападі
мігрені рекомендується повільне (протягом 2-3 хв) внутрішньовенне
введення 0,75 мг DHE. Якщо напад не почав купіруватися протягом 30 хв,
вводять ще 0,5 мг DHE.
Досить ефективні комбінації ерготаміну з кофеїном, амідопірином,
фенобарбіталом, анальгетиками.
3. Препарати третього ряду включають інгібітори простагландинів –
нестероїдні протизапальні засоби, що застосовуються зазвичай при
середнього та легкого ступеня тяжкості нападу.
Базовим препаратом в даному контексті є ацетилсаліцилова кислота
(аспірин), яка надає антисеротонінову, антикінінову, антиагрегантну
дію, а також пригнічує проведення больових імпульсів. Рекомендована
доза – 500 мг. Хороший ефект дає поєднання аспірину з кофеїном, який
надає вазопресорну дію, а також з метоклопрамідом. Препарат
призначають в перші хвилини або години больовий атаки (але не пізніше
2-3 годин від початку нападу) в дозі 20 мг у формі супозиторіїв. У
комплексі лікування рекомендується також призначення сечогінних і
седативних препаратів, глюкокортикостероїдів (які застосовуються в
основному при лікуванні мігренозного статусу) і антиагрегантів [6].
Терапія в період між нападами. Залежно від частоти (не рідше 2-3 разів
на місяць) і тяжкості мігренозних атак, які порушують працездатність
пацієнтів, рекомендується проведення лікування в період між нападами.
Лікування повинно бути систематичним і тривалим (близько 3 міс).
В першу чергу використовують агоністи серотоніну, які застосовуються
для профілактики нападу, але у високих дозах можуть купірувати
головний біль. Серед препаратів цієї групи можна назвати пізотифен (3
мг / добу), діваксан (15 мг / добу) і метисергід. Вони призначаються
курсом на 24 тижні. Позитивний ефект (припинення нападів)
спостерігається в 70% випадків.
Серотонінергічною дією володіє попередник серотоніну – 5-
гідрокситриптофан, який характеризується високою проникністю через
гематоенцефалічний бар'єр і підвищує синтез серотоніну. При прийомі
цього препарату в дозі 1,5 мг / сут у 20% хворих напади припиняються
повністю, а у 45% їх частота знижується в 2 рази.
До числа серотонінергічних препаратів відноситься інгібітор зворотного
захоплення серотоніну флуоксетин (всередину 20-40 мг 1 раз на добу).
Після прийому препарату протягом 2-3 міс поліпшення настає у 60%
хворих. З β-адреноблокаторів найбільш ефективним є пропранолол
(всередину 10-20 мг 4 рази на день).
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З профілактичною метою застосовують також деякі антидепресанти, такі
як амітриптилін (12,5-25 мг / добу). Призначення цієї групи препаратів
переважно відбувається тоді, коли в клінічній картині нападу
відзначаються панічні атаки. У цьому ж контексті доцільно застосування
таких атипових бензодіазепінів, як альпразолам (0,25-0,5 мг 2-3 рази
на добу).
Останнім часом все частіше зустрічаються повідомлення про ефективність
призначення при лікуванні мігренозних нападів протиепілептичних
препаратів (ламотриджин, вальпроат натрію, карбамазепін і ін.).
Крім того, для профілактики мігрені рекомендують синтетичні похідні
ріжків – ніцерголін і серміон, а також антагоністи кальцію – німодипін
(до 100-120 мг / добу) і верапаміл (до 160 мг / добу).
У комплексній терапії різних захворювань серцево-судинної системи
велике значення мають ангіопротектори. Дані лікарські засоби, як
правило, володіють загальною спазмолітичною активністю, викликають
розширення судин, покращують мікроциркуляцію, нормалізують реологічні
властивості крові та проникність судин (збільшують резистентність
капілярів), зменшують набряклість тканин і активують метаболічні
процеси в стінках кровоносних судин. Ангіопротектори знайшли широке
застосування при лікуванні різних ангіопатій – діабетичних (в тому
числі ретинопатії, нефропатій, уражень церебральних і коронарних
судин, судин нижніх кінцівок), ревматичних і ревматоїдних (порушення
проникності судин), атеросклеротичних уражень судин, захворювань вен з
застійними і запальними явищами (включаючи варикозні розширення), а
також при трофічних виразках та інших патологічних процесах [7].
Ангіопротекторну (або капіляропротекторну) дію надають вітаміни
(рутин, аскорбінова кислота), глюкокортикоїди і НПЗЗ, пірикарбат,
етамзилат, кальцію добезилат, трибенозид, троксерутин, препарати
плодів кінського каштана (есцин) та ін. Механізм дії ангіопротекторів
різний. Певну роль відіграє інгібування гіалуронідази, гальмування
біосинтезу простагландинів, антибрадикінінова активність та інші
фактори.
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Таким чином, мігрень є одним з найбільш частих інвалідизуючих
неврологічних захворювань, яке негативно впливає на якість життя
пацієнтів. Незважаючи на розробку і впровадження в практику нових
фармакологічних препаратів, пошук ефективних лікарських засобів для
лікування хворих на мігрень триває.
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Цукровий діабет – група метаболічних захворювань, які

характеризуються гіперглікемією, що виникає внаслідок дефекту

секреції або дії інсуліну. Хронічна гіперглікемія при цукровому

діабеті призводить до пошкодження, дисфункції та недостатності

різних органів, особливо очей, нирок, нервів, серця і кровоносних

судин.
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ЦД 1-го типу: зумовлений руйнуванням β-клітин підшлункової залози
аутоімунним процесом, індукованим дією тригерних (пов’язаних із
середовищем) факторів у осіб із генетичною схильністю. У розвитку
захворювання беруть участь антитіла до острівців Лангерганса (до
різних антигенів β-клітин), які можуть з'являтись за багато місяців і
навіть років до появи симптомів ЦД; протягом цього періоду
відбувається поступова втрата секреторної функції β-клітин, котра
призводить до маніфестного ЦД, який характеризується абсолютним
дефіцитом інсуліну. Проявляється у дітей і молоді, та в осіб віком
<30-ти р. Можливим є повільний перебіг аутоімунної деструкції β-
клітин, який призводить до маніфестації захворювання у 4-ій або 5-ій
декаді життя (латентний аутоімунний діабет дорослих — LADA). Після
маніфестації захворювання процес руйнування β-клітин триває ще
впродовж певного часу; зникнення С-пептиду (маркера секреції інсуліну)
в сироватці свідчить про їх остаточне знищення [1]. 
ЦД 2-го типу: найчастіша форма (≈80 %); зумовлена поступовим
порушенням секреції інсуліну в умовах інсулінорезистентності. Може
бути генетично обумовленим (полігенне успадкування), однак ключову
роль відіграють фактори середовища (ожиріння [особливо абдомінальне]
та низька фізична активність). Надмір вільних жирних кислот, які
виділяє черевна жирова тканина, викликає «ліпотоксичність» — збільшене
окиснення жирів призводить до гальмування гліколізу у м'язах, а у
печінці призводить до посилення глюконеогенезу, що вимагає
компенсаційної секреції інсуліну β-клітинами та може призвести до
поступового виснаження їх резерву і порушення метаболізму глюкози.
Різновиди інсулінів. Вибір препарату та моделі інсулінотерапії
проводиться індивідуально, зважаючи на стиль життя та притаманний для
пацієнта час прийому їжі. Класифікація на основі хімічної будови:
людський інсулін та аналоги людського інсуліну.
1) прандіальний інсулін:
a) аналоги інсуліну короткої дії — п/ш ін'єкція, переважно,
безпосередньо перед початком прийому їжі, хоча можна також під час
прийому їжі, і навіть після нього, зазвичай, 3 × на день; також п/ш з
використанням індивідуальних інсулінових помп;
б) людський інсулін короткої дії (нейтральний інсулін) — п/ш ін'єкція
до 30 хв перед основними прийомами їжі, 3 × на день; з огляду на довший
період дії (→рис. 13.1-2) вимагається додатковий прийом їжі →вище,
також використовується в персональних інсулінових помпах;
2) базальний інсулін, який імітує базальну секрецію ендогенного
інсуліну:
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a) інсулін середньої тривалості дії (НПХ) — у поєднанні з інсуліном
короткої дії вводиться п/ш ін'єкція 1 × на день (ввечері), а у
поєднанні з швидкодіючими аналогами інсуліну — зазвичай 2 × на день
(зранку та ввечері);
б) аналоги інсуліну довготривалої дії — застосовують переважно 1 × на
день п/ш (зранку чи ввечері, в один і той же час); інсулін детемір у
поєднанні зі швидкодіючими аналогами вводять п/ш 1 або 2 × на день
(зранку та ввечері), залежно від потреби; перевагою є рівномірна
концентрація у крові (→рис. 13.1-3), що полегшує проведення
інтенсивної інсулінотерапії; 
в) базальну секрецію інсуліну також імітують швидкодіючі аналоги
інсуліну чи людські інсуліни короткої тривалості дії, за умови їх
введення в/в за допомогою інфузомату або шляхом постійної п/ш інфузії
за допомогою індивідуальної інсулінової помпи;
3) інсулінові суміші (комбіновані, двофазові інсуліни →табл. 13.1-4):
a) суміш аналогів інсуліну — швидкодіючий аналог інсуліну з
протаміновою суспензією цього аналогу з подовженою тривалістю дії;
б) суміш людських інсулінів — інсулін короткої дії з інсуліном
середньої тривалості дії.
Висота цих піків залежить від пропорції складників вибраного препарату
та від дози, пік дії швидкодіючого інсуліну чи інсуліну короткої
тривалості дії є вищим, а тривалість його дії — коротша. Ін'єкцію
інсулінових сумішей слід вводити 2 × на день, перед кожним піком дії
інсуліну пацієнт повинен вживати їжу. Суміші часто застосовують для
лікування ЦД 2-го типу, особливо у хворих старшого віку та зі зниженою
працездатністю, у котрих досягнення критеріїв компенсації ЦД не є
абсолютно необхідним [2].
Проста схема інсулінотерапії: комбіноване лікування ЦД пероральними ЛЗ
(найчастіше метформіном) та однією ін'єкцією базального інсуліну, який
імітує його базальну секрецію (інсулін середньої тривалості дії [НПХ]
або аналог пролонгованої дії, застосування якого пов'язане з нижчим
ризиком нічної та тяжкої гіпоглікемії). Це перехідний режим ведення ЦД
2-го типу, який застосовують протягом декількох місяців, а навіть
років, перед введенням повної терапії інсуліном. Розпочніть при
неефективності комбінованого лікування 2–3-ма пероральними ЛЗ або
пероральними ЛЗ і агоністом рецептора ГПП-1. Вже на етапі
неефективності монотерапії метформіном, можна розглядати комбінацію
терапії метформіном з 1-ю ін'єкцією інсуліну. У пацієнтів, які
отримують інсулін 1 × на добу, одночасно можна застосовувати
пероральні ЛЗ та інкретинові ЛЗ відповідно до інструкції для медичного
застосування;
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у випадку супутньої надмірної ваги/ожиріння перевага надається
комбінованій терапії метформіном з інгібітором SGLT‑2 або інкретиновим
препаратом (інгібітором ДПП‑4 або агоністом ГПП‑1); при нормальній масі
тіла можна розглянути комбіновану терапію метформіном і похідним
сульфонілсечовини.
Комбінована інсулінотерапія: використання ≥2 × на день ін'єкцій
інсуліну, які забезпечують покриття потреби в інсуліні у базових
умовах та після прийомів їжі [3].
Класифікація пероральних цукрознижуючих ЛЗ:
1) гіпоглікемізуючі ЛЗ — похідні сульфонілсечовини: стимулюють
підвищену секрецію інсуліну β-клітинами острівців підшлункової залози
шляхом зв'язування з рецептором SUR1; відрізняються за силою та
тривалістю дії;
2) антигіперглікемічні ЛЗ:
a) похідний бігуаніду (метформін) — пригнічує глюконеогенез у печінці,
посилює анаеробний гліколіз, підвищує чутливість до інсуліну,
призводить до зниження маси тіла, покращення ліпідного профілю та
зниження артеріального тиску;
б) інгібітор α-глюкозидази — має у ≈100 000 разів вищу афінність до α-
глюкозидази (ферменту зони посмугованої кайми кишкових ворсинок), ніж
олігосахариди, внаслідок чого тимчасово майже повністю блокують її
дію, що сповільнює кінцевий ензиматичний етап травлення полісахаридів,
олігосахаридів та деяких дисахаридів (мальтози, сахарози);
в) інгібітори дипептидилпептидази-4 (ДПП-4), т. зв. гліптини, які
належать до групи інкретиноміметиків (обговорені далі, разом з іншими
ліками цієї групи, які вводять п/ш);
г) інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2-го типу (SGLT-2),
відповідального за реабсорбцію ≈90 % глюкози з сечі, так звані флозини
(гліфлозини) — обмежують реабсорбцію глюкози в проксимальному канальці
нефрону і таким чином підвищують екскрецію її надлишку з сечею
(глюкозурія без супутньої гіперглікемії), можуть сприяти зниженню маси
тіла і знижують артеріальний тиск;
д) агоніст ядерних рецепторів PPAR‑γ, належить до похідних
тіазолидиндіонів, т. зв. глітазонів (піоглітазон) — знижує
інсулінорезистентність у жирових клітинах, скелетних м'язах та
печінці, і, як наслідок, знижує концентрацію вільних жирових кислот і
глюкози в крові.
Окрім метформіну, який є ЛЗ першого вибору у лікуванні ЦД 2 типу, не
надається перевага жодній іншій групі ЛЗ та підкреслюється значення
індивідуального підходу до лікування та врахування побажань пацієнта.
Вибираючи пероральний ЛЗ, необхідно брати до уваги ефективність
зменшення гіперглікемії та домінуючий на даний момент 
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патогенетичний механізм: інсулінорезистентність або порушення секреції
інсуліну. У пацієнтів із кардіоваскулярним захворюванням, передусім
після інфаркту міокарда, розгляньте призначення ЛЗ із доведеним
позитивним впливом на кардіоваскулярний ризик, які знижують ризик
смерті внаслідок серцевих причин; цей ефект виявлено при застосуванні
окремих ЛЗ з групи агоністів рецептора ГПП-1 (ліраглутид) та з групи
інгібіторів SGLT‑2 (емпагліфлозин), або зменшують ризик виникнення
кардіоваскулярних подій (канагліфлозин). На початку слід
використовувати метформін у монотерапії (у випадку непереносимості —
індивідуально підібраний один із наступних ЛЗ: похідне
сульфонілсечовини, інгібітор ДПП-4, флозин або піоглітазон). Слід
враховувати профіль безпеки, переносимість, простоту застосування і
кошт лікування. Далі, по мірі прогресування хвороби, використовуйте
комбіноване лікування з метформіном — як 2-ий ЛЗ застосуйте похідне
сульфонілсечовини, інкретиновий ЛЗ, інгібітор SGLT‑2 або піоглітазон; у
випадку необхідності доєднайте 3-ій ЛЗ іншого механізму дії
(протипоказано поєднання агоністів рецептора ГПП-1 із інгібіторами
ДПП-4) в т. ч. і акарбозу. Не слід зволікати з інсулінотерапією, якщо
є показання [3].
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У лікуванні цукрового діабету на сьогодні не відбувається революцій
та значних відкриттів, але важливим здобутком сучасності є
усвідомлення необхідності максимальної компенсації діабету.
Комплексна інтенсивна багаторічна терапія, ефективність якої
підтверджена критеріями компенсації діабету, достовірно веде до
зниження смертності таких хворих, зменшення частоти їх госпіталізації
і розвитку ускладнень. Постійний контроль компенсації цукрового
діабету має забезпечуватися перш за все безпосередньо хворим, що
значно підвищує роль свідомого ставлення хворого до свого здоров’я.
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Bourne RR, Stevens GA, White RA, Smith JL, Flaxman SR, Price H et
al. Lancet Global Health 2017;1:e339-e349
2016 USRDS annual data report: Epidemiology of kidney disease in
the United States. United States Renal Data System. National
Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive
and Kidney Diseases, Bethesda, MD, 2016:188–210.
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Д І А Б Е Т У .  

Н О В І Т Н І

П Р О Т И Д І А Б Е Т И Ч Н І

З А С О Б И

Патологічні стани з порушенням обміну

пуринів та підвищеним рівнем

концентрації сечової кислоти в крові

у клінічній практиці зустрічаються

досить часто. Сечова кислота, за

умови недостатнього видалення її

нирками, здатна відкладатися у

сухожилках суглобів у вигляді уратів

(погано розчинних солей). Така

деформація суглобів відома як подагра

(οδαγρα – нога в пастці). Подагра

супроводжується локальним

навколосуглобовим запаленням та

вираженим больовим синдромом. Крім

того, у сечових шляхах в кислому

середовищі (при збільшенні

концентрації водневих йонів, тобто

при зменшенні pH сечі) 
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урати схильні до кристалізації, що

часто призводить до утворення сечових

конкрементів та розвитку

нирковокам'яної хвороби. Лужне

середовище гальмує утворення

кристалів та сприяє розчиненню

конкрементів. Зазначені патологічні

стани є показаннями для призначення

урикозуричних засобів (таких, що

сприяють виведенню сечової кислоти із

організму). Дія таких препаратів

зумовлена зміщенням pH сечі в бік

лужної реакції (головним чином під

впливом цитратних йонів)[1].

Ефективними є також фармакологічні

речовини, котрі пригнічують синтез

сечової кислоти.
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Пригнічення зворотного всмоктування сечової кислоти в ниркових
канальцях не викликає суттєвих змін в екскреції Н+, Na+, К+, та Сl- –
тобто не змінює сумарний діурез. Разом із тим тривале використання
урикозуричних засобів може значно зменшити гіперурикемію, що зменшує
кількість та інтенсивність нападів подагри і призводить до певного
розсмоктування відкладень сечової кислоти [2].
Використовують кілька шляхів впливу на рівень сечової кислоти в
організмі:
1. Урикодепресивні засоби – препарати, які пригнічують утворення
сечової кислоти (алопуринол).
2. Урикодинамічні засоби – препарати, які прискорюють виведення уратів
з організму шляхом:
2.1) пригнічення реабсорбції сечової кислоти у проксимальних ниркових
канальцях (етамід);
2.2) покращення розчинності уратів та утворення легкорозчинних сполук
із сечовою кислотою (уродан);
2.3) «розпушення» конкрементів, котрі містять сечову кислоту, та їх
виведення з організму (уролесан).
Алопуринол є аналогом гіпоксантину. В організмі перетворюється в
алоксантин, котрий запобігає утворенню сечової кислоти. Призначають
хворим із гіперурикемією та явищами подагри, позаяк він інгібує
ксантиноксидазу і затримує окислення гіпоксантину і ксантину, що
пригнічує утворення сечової кислоти, зменшуючи її концентрацію в
сироватці крові та відповідно в сечі. Алопуринол зменшує частоту
подагричних кризів (хоча початок лікування здатен провокувати незначне
загострення перебігу подагри, що, однак, не є приводом до припинення
фармакотерапії алопуринолом). Препарат зменшує розміри подагричних
вузлів, втамовує запальні та інші прояви захворювання. Ефективний за
наявності сечокислих конкрементів у сечових шляхах, при недостатності
нирок та у випадках, коли лікування іншими урикозуричними засобами
малоефективне. Алопуринол малотоксичний, при тривалому застосуванні
добре переноситься хворими [3].
Бензобромурон (нормурат, хіпурик) інгібує ферменти, що беруть участь у
синтезі сечової кислоти, а також гальмує всмоктування сечової кислоти
у проксимальних канальцях нирок, сприяє виведенню сечової кислоти
через кишечник.
Аломарон – комбінований препарат. Таблетки аломарону містять:
алопуринолу (0,1 г) та бензобромурону (0,02 г).
Етамід пригнічує реабсорбцію сечової кислоти в ниркових канальцях та
сприяє виведенню її з сечею. Проте етамід гальмує виділення нирками
пеніциліну та деяких інших речовин. 
 

Основна частина
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Призначають хворим на подагру, нирковокам'яну хворобу із схильністю до
кристалізації уратів; використовують і при інших захворюваннях, які
супроводжуються гіперурикемією.
Уродан – легкорозчинні у воді гранули (при розчиненні утворюють
вуглекислий газ) – суміш: натрію гідрокарбонату (37,5 частин),
динатрію фосфату (10 частин), гексаметилентетраміну (8 частин),
піперазину фосфату (2,5 частини), натрію бензоату (2,5 частини), літію
бензоату (2 частини), цукру (1,9 частин) – солі піперазину і літію
утворюють із сечовою кислотою легкорозчинні комплекси і легкорозчинні
сполуки, сприяючи виведенню з організму. Певне значення у клінічному
ефекті має і зрушення кислотно-лужної рівноваги. Уродан призначають
хворим на сечокам'яну хворобу, хронічний поліартрит тощо [4].
Уролесан – містить екстракт шишок хмелю – 33,0, екстракт трави душиці
(материнки) – 23,0, екстракт насіння моркви дикої – 23,0, олії
касторової -11,0, олії піхтової – 8,0, м'яти перцевої – 2,0) – сприяє
розчиненню конкрементів, що містять сечову кислоту.
Блемарен гранули, котрі містять: лимонної кислоти (39,9 частин), калію
гідрокарбонату (32,25 частин), натрію цитрату (27,85 частин) –
сприяють створенню лужного середовища, яке є несприятливим для
утворення конкрементів із сечової кислоти [5].
Ефективним при подагрі (та гіперурикозурії) є фітопрепарати (екстракт
марени красильної, оліметин, леспенефрил, авісан, уролесан, трава
споришу, фітолізин), котрі завдяки м'якій спазмолітичній та
діуретичній дії також сприяють виведенню конкрементів із сечоводів;
крім того, їм притаманний помірний протизапальний ефект. До
фармакологічних лікарських засобів, які використовують при клінічних
проявах подагри, відносять також і симптоматичні препарати – зокрема
знеболюючі (ненаркотичні анальгетики – бутадіон, індометацин тощо), а
при гострих нападах можуть бути використані навіть стероїдні гормони
[6].
Перспективними гіпоурикемічними препаратами є препарати рослинного
походження. Вони можуть поєднувати декілька механізмів впливу на обмін
сечової кислоти, а також зумовлювати сприятливий протизапальний,
антиоксидантний вплив, знижувати серцево-судинні ризики.
Досліджують численні інгібітори ксантиноксидази рослинного походження.
Серед індивідуальних біологічно активних речовин урикозурична дія
властива іридоїдам (аукубін), гіпоурикемічна — похідним
гідроксикоричних кислот (4,5-O-дикофеїлхінної та літоспермової),
кумаринам (ескулін), флавоноїдам (акацетин, апігенін, гесперитин,
кверцетин, кемпферол, лютеолін, мірицетин, нарингенін, пуерарин,
рутин, формонетин), сесквитерпеноїдам (стагнінол), лігнанам
(філантин), поєдання урикозуричної та гіпоурикемічної дії — кумаринам
(скополетин), флавоноїдам (морин).
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Збільшують екскрецію сумарні препарати бадану товстолистого, леспедеци
головчастої, парила звичайного, постінниці іудейської, смілаксу
великоквіткового; зменшують урикемію сумарні препарати апельсину,
бархату амурського, біоти східної, вербейнику Христини, винограду
культурного, коричнику китайського, кокцинії, опунції індійської,
персикарії, петрушки кучерявої, прутняку китайського, філантусу
нірурі; володіють обома механізмами сумарні препарати вишні звичайної,
гібіскусу, діоскореї, ортосифону тичинкового, черешні, хвоща
польового, яглиці звичайної. Серед комбінованих фітопрепаратів, що
сприятливо впливають на обмін СК та перебіг подагри, збір
«Детоксифіт», канефрон, цистон, стомед [7].
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Враховуючи молекулярні, генетичні аспекти патогенезу подагри та
гіперурикемії, майбутні дослідження мають сфокусуватися на пошук
нових уратзнижувальних агентів, для яких мішенню буде SLC2A9.
Алгоритмізована терапія хворих на подагру базуватиметься на аналізі,
з одного боку, характеру супутньої патології, з іншого, генетичних
маркерів транспорту уратів і особливостей геному, який визначатиме
прогноз і ефективність лікування подагри. Важливим є подальша
ідентифікація генів, що детермінують схильність до розвитку подагри,
особ ливо у пацієнтів із гіперурикемією і при застосуванні різних груп
фармакологічних препаратів з метою її запобігання.
Слід враховувати критерії ефективності базисної терапії: 1)
досягнення цільового рівня СК або зниження урикемії до субнормальних
цифр за 6 міс лікування; 2) зникнення (чи ослаблення) атак гострого
артриту; 3) зменшення вдвічі тривалості гострого періоду хвороби
(сумарно протягом 1 року); 4) зникнення, розм’якшення тофусів,
відсутність появи нових; 5) покращення екскреторної функції нирок,
відсутність прогресування нефролітіазу; 6) зникнення чи зменшення
вираженості явищ сечового синдрому (у разі його попереднього
існування).

Висновки
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У 1942 р. В. П. Філатов сформулював теорію про біогенні стимулятори, відповідно до

якої в ізольованих тканинах рослинного або тваринного походження в результаті їх

адаптації до несприятливих умов відбувається біохімічна перебудова в метаболічних

системах, завдяки чому утворюються речовини, здатні при введенні в організм

впливати на нього й прискорювати життєві процеси. Ці речовини були названі

біогенними стимуляторами. Автором підкреслюється два положення учення:

а) утворення біогенних стимуляторів варто розглядати як вироблений еволюційним

шляхом спосіб пристосування організму до впливу умов середовища;

б) біогенні стимулятори утворюються в тканинах, ізольованих від організму, доти,

поки ці тканини живі й перебувають в умовах «переживання».

До числа головних факторів, що викликають утворення біостимуляторів, відносяться:

- низька температура (2-4 °С);

- збереження в темряві (частин рослин);

- інтенсивна робота м’язів (у тканинах тваринного походження);

- опромінення рентгенівськими променями.

Біогенні стимулятори при введенні в організм (шляхом пересаджень консервованих

тканин або ін’єкцій екстрактів) активізують у ньому життєві процеси. Підсилюють

обмін речовин, підвищують фізіологічні функції організму, його стійкість і

регенеративні властивості, сприяють видужанню [1].
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Хімічна природа біогенних стимуляторів дотепер досить суперечлива.
Установлено, що при біостимуляції відбуваються глибокі біохімічні
зміни, внаслідок яких накопичуються деякі речовини обміну й
відповідно змінюються фізико-хімічні показники екстрактів, отрима них
із тканин тварин або рослин.
Наявні до теперішнього часу відомості про хімічні властивості
препаратів (за В. П. Філатовим) свідчать, що різні за своїм походжен- 
ням речовини можуть бути загальними компонентами для всіх препаратів
цієї групи – органічні кислоти, полісахариди (амінокислоти, вуглеводи
й ін.)
Основна особливість препаратів біогенних стимуляторів полягає в тому,
що вони викликають активізацію різних захисних систем організму,
головним чином ферментних систем, імунобіологічної реак тивності;
нормалізацію гормональних функцій, процесів збудження й гальмування у
ЦНС.
Екстракт алое рідкий (Extractum Aloes fluidum). Готовлять із
біостимульованих листків алое деревоподібного, який вирощують у
теплицях Закавказзя або Середньої Азії. Вихідна рослина повинна бути
старшою 2-річного віку. Зрізують нижні листки, залишаючи лише верхні
– недорозвинені. Для біостимупяції листя поміщають у темряву при
температурі 4-8 °С на 10-12 діб. Потім їх миють, обсушують, видаляють
зубчики й пожовтілі кінці й подрібнюють на вальцях. Отриману масу
заливають трикратною кількістю води, настоюють 2 години при кімнатній
температурі. Потім вміст кип’ятять 2 хв., фільтрують, прохолоджують,
вимірюють об’єм і визначають його окисненість (пробу фільтрату
титрують 0,01 н розчином калію перманганату в присутності кислоти
сірчаної) [2].
Відповідно до даних аналізу фільтрат розбавляють так, щоб його
окисненість дорівнювала 1500 мг кисню на 1 л фільтрату. Потім додають
натрію хлорид (7 г на 1 л фільтрату), знову кип’ятять 2 хв. і
фільтрують.
Водний екстракт алое рідкий – прозора рідина від ясно-жовтого до
червоно-жовтого кольору. Застосовується усередину при виразкових
хворобах шлунка й дванадцятипалої кишки, бронхітах та інших захво- 
рюваннях по 1 чайній ложці 3 рази в день. Курс лікування 30^5 днів.
Протягом року його повторюють 3-4 рази. Випускають у флаконах по 100
мл. Зберігають у звичайних умовах.
Крім того, виробляються наступні препарати бюстимуляторів рослинного
походження: екстракт алое рідкий для ін’єкцій; таблетки алое, покриті
оболонкою; лінімент алое; сік алое.

Основна частина

25



До біостимуляторів тваринного походження відносяться такі препарати:
склоподібне тіло; екстракт плаценти для ін’єкцій; амніоцен для
ін’єкцій; поліобіолін; хонсурид; румалон; плазмол; спленін;
солкосерил; актовегін; апілак; прополіс; аерозольний препарат
«Пропосол»; мазь «Пропоцеум», настоянка прополісу; квітковий пилок та
ін.
До препаратів з мулової лікувальної грязі (мінерального походження)
відносяться: пелоїдин; гумізоль; Ф1БС для ін’єкцій; торфот.
В останні роки в більшості країн спостерігається значне зростання
виробництва лікувальних і лікувально-профілактичних препаратів при
одночасному вдосконаленні технології їх виробництва й поліпшенні
якості.
Особливу цінність мають напої, що випускаються з використанням
натуральних плодоовочевих соків, вітамінізовані, а також зброджені
освіжаючі напої на основі зернових злаків, меду, молочних продуктів.
Все більшу тенденцію у виробництві напоїв набуває готування соків на
натуральній природній основі з використанням екстрактів з рослинної
сировини, що мають профілактичне, тонізуюче й лікувальне призначення.
Останнім часом у світовій практиці зріс інтерес до виробництва
профілактичних і лікувальних напоїв з використанням рослинних
біологічно активних речовин (БАР). Пояснюється це тим, що
застосування синтетичних БАР викликало масове явище алергізації й
збільшення частоти хронічних захворювань, у той час як рослинні БАР
не викликають негативних побічних явищ [3].
До складу тонізуючих напоїв входять спеціальні добавки у вигляді
настоянок і екстрактів з коріння, стебел, квіток, плодів і трави
різних лікарських рослин.

Типова схема виробництва лікувально-профілактичних напоїв складається
з:
- підготовки води;
- приготування купажного сиропу;
- дозування сиропу у флакони;
- заповнення флаконів водою, насиченою вуглекислотою. 

Лікувально-профілактичні напої використовуються для лікування і
профілактики багатьох захворювань. До їх складу, як правило, входять
натуральні овочеві, фруктові соки лікарських рослин. Крім того, соки
можуть використовуватися як самостійні напої і є найбільш
фізіологічно повноцінною формою прийому рослинної їжі, у якій
зберігається максимальна кількість нестійких, але необхідних для
організму фізіологічно активних речовин у їх натуральному або
незначно зміненому вигляді.
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Технологія соків з лікарської рослинної сировини полягає в наступному.
Свіжу рослинну сировину двічі пропускають через машини-вовчки або
через вальці. Подрібнену мезгу загортають у полотняні серветки, які
поміщають у циліндр преса по 5-6 штук, накладаючи одну на одну й
прокладаючи між ними перфоровані сітчасті пластинки з не ржавіючої
сталі, і потім пресують для одержання соку. До кожних 85 частин
вичавленого соку додають по масі 15 частин 95 % спирту етилового, у
якому розчинений хлоретон (0,3 % від загальної маси рідини). Для
швидкого нагрівання суміш поміщають у воду, попередньо нагріту до
температури 80-85 °С, на 30 хвилин, а потім швидко охолоджують у
проточній воді. Така зміна температур сприяє інактивації ферментів і
коагуляції білкових речовин. Осадки, що випали, відокремлюють цен- 
трифугуванням. Одержують чистий, прозорий сік. Як консервант
застосовують хлорбутанолгідрат або спирт етиловий [4].
Для повнішого виділення соку також можна використати вальцьо вий
слсктроплазмолізатор, шо збільшує вихід соку на 10-25 %. Для
віджимання соку і овоч в і фруктів, крім преса, можна використати
центрифугу або відцентрову соковижималку. Причому соки, отримані на
центрифузі або соковижималці, кращі, ніж соки, отримані за допомогою
преса. При центрифугуванні сік готується в 3-4 рази швидше, менше
окислюється. Крім того, такий сік містить до 10 % м’якоті і є нектаром
У нього переходить значно більше активних речовин, і, отже, він
біологічно цінніший для організму.
Нині багато фірм випускають сухі порошкоподібні соки, збагачені БАР і
призначені для розчинення у воді, що сприяють профілактиці й лікуванню
ряду захворювань. Така форма препарату найбільш перспективна, тому що
значно збільшується строк придатності. Звичайно для готування
рослинних екстрактів у якості екстрагенту використовують водно-
ферментний розчин. Соки фільтрують, пастеризують і згущують у вакуум-
випарних апаратах до концентрації 67-70 %. Агломерацію здійснюють
шляхом змішування цукрового піску із сумішшю рідких компонентів, а
потім сушать на установці типу СПТ-100 у киплячому шарі при
температурі 50 °С до вологості 2 %. Отримані гранули багаторазово
подрібнюють на дезінтеграторі до гранично однорідного за структурою
порошку, після чого купажують у змішувачі із сухими компонентами й
ароматизаторами.
В останні роки відзначається прагнення до заміни зборів з рослинної
лікарської сировини аналогічними сумарними препаратами, а саме –
повністю й швидко розчинними лікувальними чаями. Технологія таких
чаїв полягає в тому, що рослинну сировину екстрагують необхідним
розчинником, потім точно розраховану кількість витягів з різної
рослинної сировини змішують і подають у розпилювальну сушарку. При
цьому продукт зневоднюється при дотриманні техноло гічних умов.
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Отриманий порошок дозують і упаковують в одноразові герметичні пакети
з фольги або спеціальні види паперу [5].
Особливе місце займають напої на основі хлібних злаків і зброджених
фруктових і овочевих соків, а також натурального меду. При
зброджуванні утворюється невелика кількість кислоти молочної й спирту
етилового, котрий є консервантом. Зброджувані напої на основі хлібних
злаків багаті вуглеводами, білками, рослинними жирами, вітамінами,
ферментами й мінеральними солями, які обумовлюють поживну й
біологічну цінність напоїв. Вони рекомендуються після тривалої
хвороби, анемії, при захворюваннях нирок.
Із давніх часів у медичній практиці використовуються бальзами – це
природні речовини, до складу яких входять масла, розчинені в них
смоли, ароматичні сполуки й інші компоненти. Так, на базі продуктів
бджільництва створений ряд препаратів над звичайно широкого спектра
дії. Одним із засновників даного напрямку у фармації є проф. О. І.
Тихонов. Широко відомий також такий природний бальзам, як мумійо. Це
речовина, що містить понад 25 мікро- і макроелементів (солі кальцію,
магнію, фосфору, марганцю, міді, свинцю, олова, заліза, сірки,
кобальту), Крім того, мумійо містить смоли, камеді, білкові речовини,
кисло ту бензойну і ряд жирних кислот [6].
Лікарська форма «Мумійо-Вітас» (штучне мумійо) у вигляді таблеток
рекомендована як захисний засіб при радіаційних і хімічних впливах.
Рекомендована в геріатричній практиці для зниження рівня холестерину,
Р-ліпопротеїдів і тригліцеридів у крові. Показана як засіб, що
підвищує імунітет, і при виразковій хворобі шлунка.
Загальні показання для призначення: запальні, дегенеративні і
атрофічні процеси. Застосування препаратів, що містять біогенні
стимулятори, дає позитивні результати при різних захворюваннях очей
(кератити, блефарити, кон'юнктивіти, ірити, помутніння склоподібного
тіла), виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки,
бронхіальної астми, трофічних виразках шкіри, радикулітах, артритах.
Препарати протипоказані при декомпенсації функції серцево-судинної
системи, недостатності функції нирок, гострих шлунково-кишкових
розладах, вагітності після 7 міс [7].
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Літературні джерела

Таким чином, біогенні стимулятори підсилюють процеси обміну і
регенерацію, надають тонізуючу і протизапальну дію. Сприяють
розсмоктуванню запальних інфільтратів, зменшують больовий синдром;
підвищують детоксикаційної функції печінки і володіють
імуностимулюючі властивості (спленин); стабілізують клітинні
мембрани, гальмують перекисне окислення ліпідів, стимулюють гепомоез
(церулоплазмін, ерітрофосфатід, Ерігени); покращують метаболічні
процеси при порушенні мозкового і периферичного кровообігу
(актовегін); регулюють функції ендокринної системи (епіталамін);
стимулюють лейкопоез при променевої терапії та хіміотерапії пухлин
(зимозан); роблять позитивний вплив при простатитах, доброякісної
гіперплазії і початковій фазі аденоми передміхурової залози
(Цернилтон, тріанол, раверон); застосовують для лікування хворих на
розсіяний склероз (проперміл).
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Антибіотики (лат. апіг – проти і bios – життя) – це речовини
мікробного, рослинного й тваринного походження, котрі мають
високу протимікробну активність, в основі якої лежить принцип
антагонізму. Антибіотики широко застосовують у медицині, а також
у різних галузях народного господарства. Механізм дії
антибіотиків складний, вони порушують різні сторони метаболізму.
Так, стрептоміцин порушує окремі фази вуглеводного обміну;
левоміцетин пригнічує активність ферментів типу естераз;
тетрациклін вступає у процеси комплексоутворення з іонами магнію
та кальцію. У деяких антибіотиків переважає бактерицидна дія –
пеніциліни, аміноглікозиди; у інших – бактеріостатична –
тетрацикліни, левоміцетин, макроліди [1].
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За хімічним складом антибіотики поділяються на наступні групи:
1. β-Лактамні (група пеніциліну, цефалоспорину, монобактами,
карбапенеми).
2. Антибіотики-макроліди і азаліди (еритроміцин, олеандоміцину фосфат,
спіраміцин, рокситроміцин, азитроміцин, кларитроміцин).
3. Група тетрацикліну (тетрацикліну гідрохлорид, метацикліну
гідрохлорид, доксицикліну гідрохлорид).
4. Група левоміцетину (левоміцетин, левоміцетину стеарат, левоміцетину
сукцинат).
5. Аміноглікозиди (стрептоміцину, неоміцину, гентаміцину сульфат,
канаміцин, мономіцин, амікоцину сульфат, тобраміцин, сизоміцину
сульфат).
6. Поліпептиди (граміцидин С, поліміксини, бацитрацин).
7. Глікопептиди (ванкоміцин, ристоміцин).
8. Полієни (амфотерицин, амфоглюкамін, ністатин, леворин).
9.Анзаміцини (рифампіцин, рифаміцин).
10.Похідні кислоти аурелової (олівоміцин, мітоміцин).
11.Препарати стероїдної структури (фузидин-натрій).
12.Лінкозаміди (лінкоміцину гідрохлорид).
13.Похідні антрацикліну (рубоміцину, доксорубіцину, ідарубіцину
гідрохлорид).
14. Антибіотики різних груп (фузафунгін) [2].
За переважним механізмом дії антибіотики класифікують наступним чином:
1. Порушують синтез оболонки мікробної клітини:
а) блокують активність ферментів: транспептидази, карбоксипептидази,
що призводить до припинення полімеризації пептидоглікану;
б) гальмують входження в мономери пептидоглікану одного із елементів
(ристоміцину сульфат, ванкоміцин).
2. Порушують функцію клітинної оболонки (мембрани):
а) взаємодіють із білково-ліпідними комплексами, викликають
дезорганізацію структури (ністатин, амфотерицин);
б) порушують проникність низькомолекулярних речовин (поліміксин).
3. Порушують синтез білка (тетрацикліни, левоміцетини).
4. Порушують синтез нуклеїнових кислот:
а) порушують синтез РНК на рівні РНК-полімерази (рифампіцин,
рифаміцин);
б) порушують синтез ДНК на рівні ДНК-матриці (рубоміцнну гідрохлорид,
брунеоміцин).
5. Пригнічують тканинне дихання мікроорганізмів.
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Призначаючи два або більше антимікробних препаратів, лікар повинен
чітко уявляти як потенційно позитивні, так і негативні сторони такого
поєднання [3].
З одного боку, поєднане застосування двох або більше антибіотиків може
значно збільшити ймовірність алергійних реакцій, ризик безпосередньої
токсичної дії. Наприклад, призначення цефалоспоринів і аміноглікозидів
різко збільшує ризик ураження нирок. Далеко не завжди можна бути
впевненим, що поєднання двох препаратів потенціює антибактеріальну дію
один одного, а не навпаки. Класичним прикладом негативного ефекту від
поєднаного застосування двох антибіотиків є повідомлення деяких
дослідників, згідно з якими летальність хворих з пневмококовим
менінгітом, лікованих пеніциліном, складала 21 %, тоді як приєднання
до пеніциліну хлортетрацикліну збільшувало летальність до 79 %. При
поєднаному застосуванні двох і більше антибіотиків зростає
вірогідність розвитку суперінфекцій. Зростає також вартість
лікування[4].
З іншого боку, поєднане застосування антибактеріальних препаратів,
особливо при важких інфекціях, може істотно підвищити ефективність
лікування. Тому дилема призначення одного чи кількох антибактеріальних
препаратів повинна розв'язуватися у кожному конкретному випадку.
Нераціональне призначення більше одного антибіотика при легких і
середньотяжких інфекціях, при інфекціях зі встановленим збудником, при
проведенні профілактичних заходів.
Комбінація, як правило, двох антибіотиків з різних груп виправдана в
таких випадках:
1. для досягнення синергізму при дії на стійку флору;
2. при змішаній інфекції;
3. для розширення спектра дії при лікуванні інфекції з невиясненим
збудником;
4. для попередження розвитку мікробної стійкості;
5. при початковому лікуванні важких і середньоважких інфекцій у хворих
з імунодефіцитом.
Наприклад, при лікуванні сепсису, викликаного золотистим стафілококом,
призначення пеніциліназостійкого пеніциліну (оксациліну) з
аміноглікозидами (тобраміцином) дає ефект синергізму.
Ще один варіант виправданого призначення двох антибіотиків –
попередження розвитку мікробної стійкості. Наприклад, фузидин-натрій
вельми ефективний проти стафілококів, але стійкість розвивається
швидко. Тому паралельно призначають один із пеніцилінів
(диклоксацилін).
Зберігає свою силу правило: не можна поєднувати антибіотик
бактерицидної і бактеріостатичної дії, наприклад, пеніцилін з
хлорамфеніколом.
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Зберігає свою силу правило: не можна поєднувати антибіотик
бактерицидної і бактеріостатичної дії, наприклад, пеніцилін з
хлорамфеніколом. У цьому варіанті як би втрачається бактерицидність
дії одного з компонентів [5].
Проте останнім часом це правило зазнало деяких змін, які ґрунтуються
на механізмі дії антибіотиків. За механізмом дії антибіотики можна
розбити на три групи:
I. Антибіотики з бактерицидною дією на мікробну клітину, що не
ділиться: аміноглікозиди, фторхінолони, поліміксини.
II. Антибіотики з бактерицидною дією на клітини, що діляться: бета-
лактами, рифампін.
III. Бактеріостатичні антибіотики.
Першу групу можна комбінувати як з другою, так і з третьою. Винятком є
лише комбінація карбеніциліну з аміноглікозидами. Комбінація другої
групи з третьою небажана.
Допустима комбінація двох препаратів з однієї групи, хоча це нечастий
варіант. Наприклад, широко відомий ампіокс – комбінація ампіциліну і
оксациліну, тобто напівсинтетичних пеніцилінів з різним антимікробним
спектром.
У жодному випадку не можна поєднувати в одного хворого два різні
аміноглікозидні антибіотики, що значно збільшує ризик ото- і нефро-
токсичності.
Останнім часом з’явилося багато мульти- та панрезистентних
мікроорганізмів, і це неабияк ускладнює лікування внутрішньолікарняних
інфекцій. Значним досягненням медицини є розробка групи антибіотиків,
які діють на деякі найбільш проблемні грамнегативні збудники, а саме
на карбапенемазапродукуючі ентеробактерії та стійку до карбапенему
Pseudomonas aeruginosa (CRPA). Також розроблені препарати проти
стійкої до карбапенему Acinetobacter baumannii (CRAB) та штамів, що
виділяють метало-β-лактамази (MBL), однак їх кількість є меншою.
Важливим питанням є правильне застосування відомих препаратів та нових
антибіотиків: у якості монотерапії, у поєднанні одне з одним та з
іншими антибіотиками [6].
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Літературні джерела

Проблема антибіотикорезистентності перебуває у центрі уваги ВООЗ та
розглядається розвинутими країнами як загроза національній безпеці.
У зв’язку з цим на всіх рівнях повинні бути зроблені кроки,
спрямовані на зменшення впливу та обмеження поширення
антибіотикорезистентності; при цьому особливо важлива роль у
збереженні потенціалу антибіотиків належить медичним працівникам. В
Україні питання антибіотикорезистентності є ще більш актуальним
через вільний доступ широких верств населення до антимікробних
препаратів, їх неумотивовано широке застосування в агропромисловому
секторі та ветеринарії, не завжди раціональне використання у
повсякденній практиці.
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ПРОТИВІРУСНІ
ЗАСОБИ. ОСОБЛИВОСТІ
СУЧАСНОГО
ВИКОРИСТАННЯ,
НЕБАЖАНІ ДІЇ

Противірусними називають засоби різної хімічної будови, які

перешкоджають проникненню вірусів у клітини, синтезу вірусних

нуклеїнових кислот і білків, реплікації вірусів. Останніми роками

зросла частота захворювань, які спричиняють віруси. Відомо близько

500 патогенних для людини видів вірусів. Доведено, що зараження

вірусами активує в організмі хазяїна ряд біохімічних процесів. Дія

противірусних засобів спрямована на блокування цих процесів [1].
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Для противірусних засобів характерні такі механізми дії:
1. Порушення адсорбції вірусу і його проникнення у клітину хазяїна (γ-
глобуліи).
2. Порушення виходу вірусного геному (мідантан, ремантадин).
3. Порушення синтезу нуклеїнових кислот (зидовудин, ацикловір,
відарабін).
4. Порушення синтезу вірусних білків:
- побудови віріонів («збирання» віріонів) (метисазон);
- «пізніх» вірусних білків (саквінавір).
5. Препарати широкого спектра дії (інтерферони: лаферон, реаферон,
бетафе- рон та ін.).
Зараз медицина застосовує близько 30 противірусних препаратів. Усі
вони, за винятком інтерферонів, – синтетичні препарати.
Практичне значення мають такі групи противірусних засобів:
1) протигрипозні засоби;
2) протигерпетичні і протицитомегаловірусні засоби;
3) засоби, що впливають на вірус імунодефіциту людини;
4) засоби, які діють на ретровіруси і пікорнавіруси;
5) засоби, які діють на вірус натуральної віспи;
6) засоби широкого спектра дії (в тому числі при гепатитах В і С).
Протигрипозні лікарські засоби
Класифікація:
1. Препарати, які блокують вірусний білок М2: ремантадин, мідантан
(амантадин).
2. Препарати, які блокують вірусний фермент нейраміназу: занамівір,
осельта- мівір.
3. Препарати, які блокують вірусну РНК-полімеразу: рибавірин.
4. Різні препарати: арбідол, оксолін, інтерферони.
Білок М2 є специфічним білком вірусу грипу. Він міститься у мембрані
вірусу і функціонує як іонний канал. Блокатори цього білка порушують
процес “роздягання" вірусу і перешкоджають вивільненню у клітині
хазяїна вірусного геному. У результаті порушується процес реплікації
вірусу.
Мідантан використовують для профілактики вірусу типу А. Однак препарат
має низьку ефективність, що обмежує його використання з цією метою. В
основному мідантан використовують для лікування паркінсонізму.
Препарат легко всмоктується із шлунково-кишкового тракту, з організму
виводиться із сечею. Більш ефективним протигрипозним засобом є
ремантадин [1].
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Ремантадин. Фармакокінетика. Препарат легко всмоктується із шлунково-
кишкового тракту, 10 % метаболізується у печінці, виводиться через
нирки (90 % виводиться в незміненому вигляді шляхом секреції). Як
правило, препарат добре переноситься пацієнтами.
Фармакодинаміка. Препарат пригнічує вивільнення РНК вірусу грипу і
проникнення в ядро клітини. Крім того, гальмує індукцію вірусної ДНК-
залежної РНК- полімерази, зменшує синтез вірусної РНК і білка. Крім
того, препарат блокує нейра- мінідазу, перешкоджає поширенню вірусу,
зв'язаного з інфікованими клітинами. Також порушується реплікація
вірусу. Нейрамінідаза – глікопротеїн, розміщений на поверхні вірусів
грипу типу А і В. Фермент сприяє проникненню вірусу всередину клітин-
мішеней у респіраторному тракті.
Показання. Ремантадин ефективний щодо вірусу А (особливо А2).
Препарат також діє на вірус кліщового енцефаліту. Для профілактики
грипу ремантадин призначають всередину по 0,05 г. Своєчасне приймання
препарату на 50 % і більше знижує частоту захворювання грипом під час
епідемій, а в разі захворювання інфекція проходить у легкій формі.
Приймання препарату через 2-3 дні після початку захворювання
малоефективне, а через 5 днів – абсолютно марне. Для профілактики
кліщового енцефаліту ремантадин призначають по 0,1 г (2 таблетки)
двічі на день протягом 3-5 днів (профілактику починають відразу ж
після укусу кліща).
Побічні ефекти. Із побічних ефектів можливі диспепсія,
роздратованість, головний біль, безсоння, запаморочення. Ремантадин
протипоказаний вагітним, оскільки препарат виявляє тератогенний і
ембріотоксичний ефекти.
Осельтамівір та занамівір є проліками. Після всмоктування
перетворюються в активну форму.
Занамівір (реленца) застосовують інтраназально або інгаляційно у
вигляді порошку. При цьому близько 15 % введеної дози потрапляє у
системний кровотік. Виводиться препарат через нирки [2].
Осельтамівір (таміфлю) призначають всередину.
Фармакокінетика. Препарат легко всмоктується із шлунково-кишкового
тракту, зазнає швидкого гідролізу у кишечнику, печінці та крові.
Біодоступність його активних метаболітів – приблизно 80 %. Виводиться
препарат через нирки.
Фармакодинаміка. Механізм дії: інгібіція нейрамінідази вірусів грипу
А і В, порушення їх агрегації, виходу з клітини. Препарати зменшують
вираженість симптомів грипу, скорочують тривалість періоду лихоманки,
зменшують частоту ускладнень, прискорюють елімінацію вірусу з
організму.
Показання: лікування грипу та супутніх захворювань (бронхіт,
пневмонія) разом з антибіотиками.

37



Побічна дія: нудота і блювання, діарея, дискомфорт в епігастрії,
свербіж, міалгія, осалгія, головний біль, парестезії, запаморочення,
біль у животі, виразки на слизовій оболонці порожнини рота.
Рибавірин є похідним гуанозину.
Фармакокінетика. Добре всмоктується із кишечнику, максимальна
концентрація в крові через 1-1,5 год. Препарат виводиться нирками, Т,
.становить 24 години, але в плазмі залишається 16 днів. В організмі
препарат фосфорилюється.
Фармакодинаміка. Монофосфат рибавірину, який утворюється в результаті
фос- форилювання рибавірину, пригнічує синтез гуанінових нуклеотидів,
а трифосфат пригнічує вірусну РНК-полімеразу і порушує утворення
ІРНК.
Показання. Рибавірин ефективний при грипі типу А і В, тяжкій формі
респіраторної синцитіальної вірусної інфекції, геморагічній лихоманці
з нирковим синдромом. Він діє на віруси парагрипу, кіру,
імунодефіциту людини, рео-, рабдо-, тонга-, арена- віруси,
поксівіруси та ін.
Побічні ефекти. Під час приймання препарату можуть спостерігатися
шкірні висипання, кон'юнктивіти. Рибавірину притаманні мутагенні,
тератогенні і канцерогенні властивості.
У комплексному лікуванні грипу призначають індуктори інтерферону:
амізон, кислоту мефенамінову, аміксин, циклоферон, гропринозин,
поліоксидоній, проте- флазид, арбідол та ін. (див нижче).
Для профілактики і лікування грипу призначають віруліциди, що
впливають на вірус позаклітинно і перешкоджають проникненню в
клітину. До них належить мазь оксоліну.
Оксолін показаний для профілактики грипу, при ринітах вірусної
етіології, аденовірусному кератокон'юнктивіті, герпетичному кератиті,
деяких вірусних захворюваннях шкіри (оперізуючий лишай та ін.).
Застосовують препарат у вигляді мазі, якою змазують слизову оболонку
носа, закладають за нижню повіку або наносять на шкіру. Із побічних
ефектів можливе відчуття припікання на місці нанесення [3].
Якщо взяти до уваги особливості перебігу та розвитку гострих
респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), особливості імунної
відповіді, сучасну екологічну ситуацію, різноманіття фармакологічних
препаратів та можливість їх синергічного застосування, проблема
вибору оптимального противірусного засобу лишається сьогодні однією з
найактуальніших у педіатрії. Профілактика, рання діагностика та
лікування сезонних ГРВІ набувають особливого значення у зв’язку з
подібністю клінічних проявів інфекцій, які спричинені вірусами, що
здатні викликати розвиток тяжкої пневмонії (зокрема MERS-CoV та SARS-
CoV‑2 –  збудниками нової коронавірусної інфекції COVID‑19).
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Антигенні та генетичні властивості вірусів постійно змінюються, що
може призводити до виникнення у них резистентності до противірусних
препаратів. У зв’язку з цим у країні має проводитися постійне
стеження за резистентністю вірусів до противірусних препаратів. На
сьогодні інгібітори нейрамінідази, зокрема осельтамівір, є
перспективним та одним із небагатьох схвалених Всесвітньою
організацією охорони здоров’я противірусним препаратом для лікування
невакцинованих проти грипу осіб з тяжкими формами грипу, які
належать до груп ризику небажаних наслідків хвороби.
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Залежність від психоактивних речовин
(наркотиків, ПАР) – це хронічне
захворювання, що проявляється в
непереборному бажанні вживати
наркотичні речовини, незважаючи на
негативні соціально-медичні наслідки.
Відповідно до сучасних досліджень,
залежність від ПАР є захворюванням
центральної нервової системи: біохімія
в активних центрах (рецепторах) мозку
змінюється так, що потреба в
наркотичних речовинах стає біологічно
зумовленою і дуже сильною. Уперше
більшість людей вживає наркотики
добровільно, із різних причин, але
повторне вживання може призвести до
змін у мозку, 
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Уперше більшість людей вживає наркотики
добровільно, із різних причин, але
повторне вживання може призвести до змін
у мозку, у результаті чого людина може
бути не здатною опиратися інтенсивному
потягу до ПАР. Оскільки вживання
наркотиків може призводити до змін у
мозку, залежність розглядають як хронічне
захворювання, а не брак волі чи прояв
поганого характеру. Наркозалежність
вважають рецидивним захворюванням – люди,
які лікуються від розладів, пов’язаних з
уживанням наркотиків, або пройшли таке
лікування, мають підвищений ризик
повернутися до вживання ПАР навіть після
кількох років відмови [1].
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алкоголь;

Лікарська залежність – психічний, іноді фізичний стан, що є
результатом взаємодії між живим організмом і лікарською речовиною з
певними поведінковими та іншими реакціями, при якому є незмінне
бажання приймати препарат постійно чи періодично для того, щоб
уникнути дискомфорту, який виникає без прийому препарату. Це сильне,
інколи непереборне прагнення до систематичного прийому деяких ЛП та
інших речовин, що викликають ейфорію (грец. eu – гарно, приємно +
phero – переносити), для підвищення настрою, поліпшення самопочуття, а
також усунення неприємних переживань та відчуттів, які виникають після
відміни цих препаратів. Речовини, що викликають залежність, поділяють
на такі групи: алкогольно-барбітуратного типу (спирт етиловий,
фенобарбітал); типу канабісу (марихуана, гашиш); типу фенаміну (група
амфетамінів); типу кокаїну; типу ефірних розчинників (толуол, ацетон,
тетрахлорметан); речовини, що викликають галюцинації – галюциногени
(ЛСД, мескалін, псилобіцин); речовини, отримані з опію (морфін,
кодеїн), та їх синтетичні замінники (тримеперидин, пентазоцин).
Можлива залежність від кількох речовин одночасно. Розрізняють психічну
і фізичну залежність від лікарських речовин. Психічна залежність –
стан, при якому ЛП викликає відчуття задоволення і психічного
піднесення, тобто стан ейфорії, що потребує періодичного чи постійного
введення ЛП для відчуття задоволення чи уникнення дискомфорту. Фізична
залежність – адаптивний стан, якому властиві інтенсивні фізичні
розлади після припинення застосування певного ЛП. Ці розлади, тобто
синдром абстиненції, є комплексом специфічних ознак психічних і
фізичних порушень, властивих для певного наркотичного анальгетика [1].
Згідно з Класифікацією ВООЗ десятого перегляду (1989 р.), у перелік
наркотичних речовин включно:

— канабіс;
— седативи (гіпнотичні);
— кокаїн; стимулятори (у тому числі кофеїн);
— галюциногени;
— тютюн;
— леткі речовини;
— неідентифіковані речовини, що приймаються з наркотичною метою.
Головна ознака наркотичних речовин – наявність визначеного або
невизначеного психоруйнівного (психоделічного) ефекту.
Відповідно до специфіки дії, їх можна поділити на такі основні групи:
· гіпнотичні засоби;
· стимулюючи засоби;
· галюциногенні засоби;
· неідентифіковані засоби.

Основна частина
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Група гіпнотичних засобів
Алкоголь (етиловий спирт) – включає такі напої: пиво, вино, лікери,
горілку, коньяк тощо.
Натуральні та синтетичні засоби на опійній основі (окрім кодеїну):
· натуральні – опій, екстрагований опій, морфін, кодеїн тощо;
· напівсинтетичні – героїн, гідроморфін тощо;
· синтетичні – метадон, мепередін тощо;
· снодійні ліки (барбітурати, уреіди): барбаміл, нембутал, фанадорм,
ноксірон. Тільки барбітуратів налічується понад 2,5 тис. видів;
· заспокійливі ліки (транквілізатори): радедорм, сибазон, седуксен,
реланіум, діазепам тощо.
Група стимулюючих засобів
Амфетаміни: фенамін, препарати з коки – кокаїн (порошок, паста), крек
(синтетичний кокаїн), наркотики групи “екстезі” (“екстазі”), ефедрин;
кофеїн (кава, чай) тощо.
Група галюциногенних засобів
Препарати канабісу: марихуана, гашиш (смола, паста), ЛСД, мескалін,
псилобіцин, амфетаміни (МДА, РСР).
Інгалянти: бензин, фарби, ацетон, клеї, аерозолі тощо.
Група не ідентифікованих засобів
Наркотичні речовини вибіркової дії: тютюн, деякі з інгалянтів тощо.
Серед неідентифікованих присутня група наркотичних речовин синтетичної
технології. У деяких з них сучасними лабораторними методами не
вдається визначити вид і структуру наркотичного компоненту [2].
Незаборонені наркотичні речовини. Це група рослин, грибів, мінералів,
не внесених у перелік наркотиків, хоча вони і містять наркотичні
компоненти. Серед них: мускатний горіх, певні види грибів тощо.
Класифікувати наркотичні речовини можна і за способом традиційного
введення. Особливо поширеними стали ін’єкційне введення у судини та
куріня.
Куріння: тютюн, канабіс, крек тощо. Ін’єкції (у вени чи м’язи):
опіати, ефедрин, амфітамін тощо. Ковтання: барбітурати,
транквілізатори тощо. Випивання: алкоголь, метадон тощо. Вдихання:
леткі засоби, кокаїн тощо. Жування: опіати, беладона тощо.
Разом з тим, останнім часом набувають поширення прийоми нетрадиційного
введення наркотичних речовин. Один і той самий наркотик може бути
вжито різними способами. Це стосується кокаїну, транквілізаторів,
амфетамінів, опіатів тощо.
Наркотичні речовини можна диференціювати і відповідно до соціальної
оцінки.
Легалізовані: тютюн, алкогольні напої, ліки, кава, чай, засоби
побутової хімії, рослини та гриби наркогенного вмісту тощо.
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Нелегалізовані: конопля, героїн, кокаїн та всі, внесені до
Міжнародного та Національного переліку заборонених наркотичних речовин
(наркотиків). Нелегальні наркотики умовно поділяються на «легкі» і
«важкі».
Структура наркотизації неповнолітніх в Україні представлена
наркотичними речовинами різних видів і груп. Наркотики, які
виготовляють з певних видів коноплі, мають особливо велике поширення.
Вони відомі під такими назвами: анаша, гашиш, марихуана, план тощо.
Особливо поширене вживання цих наркотиків (серед підлітків відома їхня
узагальнена назва – “дур”) у колективній формі. Сигарета з наркотиком,
як правило, передається по колу, нібито символізуючи єднання. Така
сигарета, яка є сумішшю коноплі і тютюну, згорає нерівномірно з різних
боків, тому на жаргоні вона носить назву “косяк”. Анаша, марихуана,
гашиш бувають різних кольорів: зеленого, сірого, коричневого, чорного,
червоного [2].
Марихуана. Це – найпоширеніший наркотик серед підлітків, які починають
експериментувати з наркотичними речовинами. Фахівці, відзначають, що,
незважаючи на те, що марихуана відома людству більш як 5 тисяч років,
це найменш досліджений з усіх наявних у природі наркотиків. Вона
впливає на настрій і процес мислення. Може призводити до виникнення
незначних галюцинацій. Куріння марихуани підвищує ризик таких
захворювань як бронхіт, емфізема та рак легенів. Куріння марихуани в 4
рази швидше призводить до раку легенів, ніж куріння тютюну (один
“косяк” маріхуани прирівнюється до 25 сигарет). Крім того,
погіршується розумова діяльність, зростає неуважність, знижується
імунітет організму, ушкоджуються статеві органи. Продукти розпаду
маріхуани відкладаються в печінці, легенях, мозку, селезінці,
лімфатичних тканинах і статевих органах. Цей наркотик містить
речовину, що гальмує мозкову діяльність і залишається в мозку протягом
місяця після куріння лише однієї сигарети з марихуаною. Після вживання
марихуани підлітки, як правило, переходять до більш “важких”
наркотиків.
Гашиш. При вживанні гашишу абстинентний синдром дуже слабкий або
навіть повністю відсутній, що стало причиною поширення думки, що це
слабкий, а тому нібито безпечний наркотик. Однак тривале вживання
цього наркотику призводить до формування таких психічних захворювань
як шизофренія, органічне ураження або параліч мозку. Крім того,
куріння гашишу дуже часто стає передумовою вживання більш “важких”
наркотиків, оскільки, відчувши незвичайні відчуття одного разу, людина
бажає відчути їх знов, а потім – підсилювати.
Стероїди. Поширеним є міф про те, що вживання стероїдів підвищує
продуктивність фізичної діяльності, тому їх потрібно вживати для
досягнення значних спортивних результатів.
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Справді, стероїди збільшують вагу і масу м’язів, проте водночас
спричиняють тяжкі наслідки для організму людини. Вони можуть призвести
до погіршення настрою від “качання м’язів”, агресивної поведінки,
запалень і прищів на шкірі, ушкодження кісток, зниження потенції [3].
Кокаїн. Кокаїн – здавна відомий наркотик. Здебільшого він має вигляд
порошку яскраво-білого або темнувато-сірого кольору. Внаслідок
формування залежності від цього наркотику людина не може контролювати
потребу збільшення дози. На перших етапах вживання кокаїн нібито
активізує діяльність людини, але дієздатність швидко знижується, й
людина, хвора на кокаїнову наркоманію, не усвідомлює своєї хвороби або
не вірить у неї, оскільки кокаїн одурманює розум: хворому здається, що
все чудово. Насправді ж ситуація дедалі погіршується після кожного
чергового вживання наркотику.
Під дією психостимуляторів (кокаїн, фанамін, ефедрин, фенциклідин)
людина часто вчиняє безглузді акти насильства, проявляє нічим не
вмотивовану озлобленість, бажання завдати болю іншому, познущатись.
Транквілізатори. Належать до групи ліків, які застосовуються для
розслаблення або заспокоєння центральної нервової системи. Вживання
препаратів цієї групи може викликати ціаноз – нестачу кисню в крові.
Одночасне вживання транквілізаторів і алкоголю є однією з
найпоширеніших причин передозування. Ці наркотики підсилюють дію один
одного, тому значно зростає динаміка гальмування роботи мозку, серця,
дихальної системи. Одним з найпоширеніших наслідків передозування при
одночасному вживанні алкоголю та депресантів є незворотне ушкодження
мозку. Хворі перебувають у каматозноиу стані протягом днів, місяців,
років і навіть можуть взагалі ніколи не опритомніти.
Уживання транквілізаторів і холінолітичних речовин з немедичною метою
в дозах, яка в кілька разів перевищує терапевтичну, дає ефект ейфорії,
що призводить до виникнення галюцинацій. Зловживаючи як
транквілізаторами, так і снодійними препаратами, людина, в першу
чергу, сприяє порушенню власної інтелектуальної діяльності. Це
виявляється у виснаженні, розладах уваги, неможливості зосередитись,
порушеннях пам’яті (послаблюються оперативна та короткочасна пам’ять,
а потім пам’ять на давні події). Окрім того, спостерігаються розлади
мови, в ряді випадків виникають затяжні депресивні стани, а постійним
фоном настрою людини стає смуток [4].
Барбітурати. Лікарські препарати, які використовуються медициною як
снодійні засоби, є не менш шкідливими наркотиками, ніж опій. У
багатьох країнах їхнє призначення перебуває під таким самим суровим
контролем, як призначення препаратів опійної групи. При вживанні цих
речовин короткочасний стан розслаблення тривалістю 1-2 хв. змінюється
станом збудження, який характеризується суттєвим зниженням
самоконтролю, гальмуванням рухів, різкими змінами настрою;
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з’являється страх переслідування. Внаслідок такої дії барбітуратів
наркомани іноді називають їх “скаженими таблетками”. Зловживання
барбітуратами супроводжується найтяжчими порівняно з дією інших
лікувальних препаратів емоційними порушеннями – нападами злоби,
агресії, тривалими депресіями з суїцидальними тенденціями. Швидкодіючи
барбітурати можуть паралізувати частину мозку, яка контролює процес
дихання, і тим самим спричинити смерть. Ознаками передозування є
ціаноз, серцева недостатність, утруднення і затримка дихання.
Інгаляційні наркотичні речовини та засоби побутової хімії. Йдеться про
ряд органічних речовин, таких як розчинники, клеї , бензин, ефір,
леткі речовини, що потрапляють в організм унаслідок їхнього вдихання.
Це призводить до винекнення відчуттів, близьких до алкогольної
інтоксикації. Вживання таких речовин може призвести до серйозного
незворотного ураження нервової системи, мозку, шлунка, легенів,
кісткового мозку, печінки, а часто викликає і смерть. Інгалянти
проникають в організм через ніс, що може спричинити нежить і кровотечу
з носа. Можуть постраждати також очі та дихальна система. Інгалянти
потрапляють з легень до системи кровообігу та починають циркулювати в
організмі, змінюючи перебіг хімічних реакцій у мозку та характер
передачі інформації нейронами. Вони можуть викликати блювоту і
головний біль. Вживання інгалянтів іноді настільки уповільнює
діяльність дихальної системи, що людина перестає дихати. Смерть може
настати від зупинки серця.
В Україні більш поширені наркотичні речовини опіатної групи. Їй
отримують з олійного та опійного маку. За допомогою різноманітних
технологій (від кустарних до наукомістких) виготовляють як примітивні
суміші (кухнар), так і морфій, героїн тощо. Речовини опіатної групи
вживають внутрішньо: вколюють під шкіру, у м’язи чи вени або курять чи
нюхають. Морфін, кофеїн та інші подібні речовини використовуються у
медицині, і тому їх виробляють і розфасовують на фармацевтичних
фібриках і продають в аптеках. Останнім часом у різних країнах в
молодіжному середовищі набули значного поширення синтетичні наркотики.
Підлітків приваблює їх порівняно невисока ціна та значний ейфорійний
ефект. Ці речовини синтезуються на основі лікарских препаратів [5].
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Літературні джерела

Наркотики набагато небезпечніші для дітей і підлітків, ніж для
дорослих – наркотична залежність у них може виникати вже через
кілька тижнів. За незначного передозування наркотичних речовин
виникають тяжкі порушення діяльності організму, які можуть
закінчитися смертю через зупинку серця або дихання; між наркоманією
і курінням є дуже тісний зв’язок: серед наркоманів 85 % тих, хто
курив чи курить; схильність до наркотичної залежності властива людям
різною мірою, однак визначити її заздалегідь практично неможливо,
тому єдиною гарантією може бути лише категорична відмова від спроб
уживання наркотичних засобів.

Висновки



ФАРМАКОТЕРАПІЯ
ОЖИРІННЯ –
СУЧАСНИЙ СТАН
ПРОБЛЕМИ

В економічно розвинутих країнах майже 50% населення має

надмірну масу тіла, при цьому у 30% з них спостерігається

ожиріння. Серед дорослого населення США число осіб з

ожирінням зростає на 8% кожних 10 років. За прогнозами

дослідників, якщо ожиріння зростатиме такими ж темпами, то до

2230 р. все населення США буде мати надмірну вагу. Серед

працездатного населення України ожиріння виявляють майже в

30% випадків, а надмірну масу тіла має кожний четвертий

мешканець. Характерні для сучасного суспільства малорухомий

спосіб життя, нераціональне харчування зі збільшенням

кількості рафінованих продуктів, постійні психологічні стреси

призводять до росту частоти ожиріння серед осіб будь-якого

віку, особливо молоді [1].
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Терапія надлишкової ваги спирається на три основні методики:
немедикаментозні методи: збільшення рухової активності, коригування
харчування; медикаментозне лікування ожиріння (призначаються
препарати, які здатні нормалізувати гормональний фон і / або
пригнічувати апетит, знижувати засвоєння їжі та ін.).
Хірургічні методи, наприклад, ліпосакція (видалення підшкірного жиру),
зниження обсягу шлунка, абдомінопластика (усунення обвислої шкіри),
ентероанастомози (операції, що видаляють з ланцюга ШКТ частину тонкого
кишечника). Будь-яка методика лікування ожиріння (навіть
немедикаментозна) вимагає участі досвідчених фахівців, а спроби
самолікування в кращому випадку дають лише короткостроковий ефект.
Фармакотерапію при ожирінні почали застосовувати в далекому минулому,
починаючи з екстрактів щитовидної залози на початку 1900 рр. та
амфетамінів у 1950-60-х та до сумнозвісної комбінації фентерміну-
фенфлураміну в 1990-х. Хоча фенфлурамін та дексфенфлурамін усунули з
американського ринку в 1997 році внаслідок появи асоційованого дефекту
серцевих клапанів та легеневої гіпертензії, приблизно 18 млн виписаних
рецептів цього препарату служать доказом готовності пацієнтів та
лікарів вдатися до фармакотерапії при ожирінні. Така готовність
свідчить, що ожиріння повсюдно починають вважати хронічним
захворюванням, вилікувати яке можна тривалим застосуванням
медикаментів. Однак, незважаючи на таке розуміння, для довготривалого
застосування в США схвалено тільки два препарати — сибутраміну
гідрохлорид (Меридіа) та орлістат (Ксенікал) (табл. 2). Їх схвалено як
доповнююче лікування для пацієнтів з ІМТ 27 кг/м2 або більше та за
наявності захворювань, пов’язаних з вагітністю, або ж з ІМТ 30 кг/м2 і
більше за відсутності таких захворювань [2].
Сибутрамін. Цей препарат є інгібітором зворотного захоплення
норепінефрину-серотоніну, який пригнічує апетит. При його вживанні і
застосуванні низькокалорійної дієти можна досягнути схуднення
приблизно на 10% порівняно з вагою до лікування (це вдвічі більше, ніж
з плацебо). Проте є важливіший факт: рандомізоване контрольоване
дослідження засвідчило, що довготривале лікування сибутраміном може
сприяти утриманню зниженої ваги тіла протягом 2 років. Оскільки
препарат не сприяє вивільненню серотоніну, то сибутрамін не
асоціюється з захворюваннями клапанів серця. До побічних ефектів
належать гіпертензія, тахікардія, безсоння, анорексія та закрепи.
Підйоми артеріального тиску можуть бути суттєвими в невеликої
кількості пацієнтів.
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Орлістат. Цей препарат є інгібітором шлунково-кишкової ліпази, який
блокує всмоктування приблизно 30% жирів їжі, тим самим знижуючи
надходження жирів та калорій в організм. В одному з досліджень з
однорічним контролем особи, які приймали орлістат, схуднули на 9% ваги
порівняно з 5% у групі контролю. Довготривалий прийом може сповільнити
повторне набирання ваги, поліпшити контроль глюкози крові та
забезпечити невелике, проте суттєве поліпшення рівнів діастолічного
тиску, інсуліну натще, загального холестерину та ліпопротеїнів низької
щільності.
Найчастіше трапляються шлунково-кишкові побічні ефекти. У великої
частини пацієнтів виникають здуття живота, кишкова коліка, діарея та
метеоризм. Ці прояви є дозозалежними, зменшуються з часом, що є
причиною на диво малої частоти відмови від лікування у клінічних
дослідженнях [3].
Супресанти апетиту. Препарати, які пригнічують апетит (фентерміну
гідрохлорид, діетилпропіону гідрохлорид, фендиметразину тартрат та
бензфетаміну гідрохлорид), схвалені у США для застосування протягом
менш як 12 тижнів, тому малоймовірно, що вони будуть корисними для
довготривалого контролю ваги. Їх можна використати як короткочасне
доповнення у програмах схуднення. Бензфетамін та фендиметразин мають
високий потенціал щодо зловживання ними.
Фітопрепарати. Рекомендації Національного інституту здоров’я щодо
лікування ожиріння не рекомендують фітопрепарати, хоча комбінація
ефедри та кофеїну сприяє більшому схудненню через 6 місяців порівняно
з плацебо.
Інші препарати. Багато препаратів вважають потенційно корисними для
схуднення. До них належать бупропіону гідрохлорид, топірамат,
метформіну гідрохлорид та лептин. Останній не є комерційно доступним
для цієї мети.
Показаннями до медикаментозного лікування є:
1. IMT >30 кг/м2; а також IMT >27 кг/м2 у поєднанні з:
– абдомінальним ожирінням,
– спадковістю до ЦД 2 типу і серцево-судинних захворювань,
– АГ, ЦД 2 типу, дисліпідемією.
2. Неефективність немедикаментозного лікування (зниження маси тіла
менше 7% протягом 3 міс.).
3. Необхідність швидко знизити масу тіла і підтримати Ті на
досягнутому рівні [4].
Протипоказання до фармакотерапії – вагітність, лактація, дитячий вік.
У разі морбідного ожиріння (ІМТ >35кг/мг), супутніх захворювань,
неефективності консервативного лікування (зниження маси тіла за 3 міс.
менше ніж на 10 кг) показане хірургічне лікування.
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Використовуються:
– рестриктивні операції на шлунку (вертикальна і горизонтальна
гастропластика, бандажування шлунка),
– комбіновані втручання (гастрошунтування, біліопанкреатичне
шунтування).
Ефективність лікування відповідно до рекомендацій ВООЗ оцінюється за
критеріями:
а) на етапі зниження маси тіла: втрата ваги більше ніж на 5-10 кг зі
зменшенням факторів ризику;
б) на етап/ підтримання маси тіла: втримати досягнуту масу тіла або не
допустити її зростання більше ніж на 3 кг;
в) протягом 3 років спостереження: досягти стійкого зменшення ОТ на 4
см; досягти й утримати цифри AT 140/90 мм/рт. ст.; досягти і утримати
рівень загального холестерину <5,2 ммоль/л; рівень глюкози крові натще
<5,5 ммоль/л.
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Літературні джерела

За останні 10 років епідемія ожиріння поширюється в таких масштабах,
що нині більшість дорослих осіб мають надмірну вагу або ожиріння.
Зв’язок ожиріння зі смертністю та широким колом різноманітних
супутніх захворювань спричиняє величезні витрати медицини,
суспільства та економіки. Лікування слід спрямовувати на усунення
фундаментального дисбалансу між споживанням калорійної їжі та
витрачанням енергії в контексті довкілля, яке сприяє накопиченню
ваги. Тому у планах лікування треба передбачати уникнення численних
факторів, які сприяють ожирінню, включаючи висококалорійну дієту,
сидячий спосіб життя та типи поведінки, що сприяють утриманню ваги.
Лікарі первинної ланки повинні спонукати пацієнтів навіть до
невеликих позитивних змін, мотивуючи їх більше дотриманням здорового
способу життя та доброго загального стану, а не зниженням ваги.

Висновки



О С О Б Л И В О С Т І
Ф А Р М А К О Д И Н А М І К И
К А Р Д І О Т О Н І Ч Н И Х
З А С О Б І В  Г Л І К О З И Д Н О Ї
Т А  Н Е Г Л І К О З И Д Н О Ї
П Р И Р О Д И

Серцеві глікозиди (кардіоглікозиди) – велика група природних

глікозидів, похідних циклопентанпергідрофенантрену, які вибірково

діють на серцевий м’яз. Серед природних стероїдів посідають

особливе місце, оскільки не мають синтетичних аналогів. Рослини, що

містять серцеві глікозиди, а також отримані з них препарати є

головними засобами при лікуванні серцево-судинної недостатності.

Аглікони є стероїдами, але, на відміну від інших сполук цього

класу, вони мають специфічну просторову орієнтацію молекули. Кільця

А/В можуть мати як цис-, так і транс-положення; кільце В/С завжди

займає транс-положення. Кільця С/D, на відміну від інших природних

стероїдів, займають завжди цис-положення.
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Серцеві глікозиди за характером бічного ланцюга у С-17 поділяються на
дві групи: карденоліди (групи наперстянки, строфанту) мають у С-17
ненасичене п’ятичленне лактонне кільце; буфадієноліди (групи
морозника, луківки) мають С-17 шестичленне ненасичене кільце з двома
подвійними зв’язками [1].
Найбільш поширені карденоліди. Лактонне кільце в карденолідах може
знаходитися в α (17βН)- або β (17αН)-положеннях. Саме наявність
лактонного кільця зумовлює кардіотонічну дію. Відсутність, розрив або
ізомеризація лактонного кільця призводить до втрати фізіологічної
активності. За конфігурацією сполучення кілець А/В кардіостероїди
поділяють на два ряди: ряд холестану (транс-А/В ряд або 5α-ряд), до
якого належить узаригенін; ряд копростану (цис-А/В ряд або 5β-ряд), до
якого належить дигітоксигенін.
Відомі напівсинтетичні препарати глікозидів: метилазид, адедоксин,
строфантидину ацетат, які застосовують обмежено в деяких країнах.
Існує дві класифікації серцевих глікозидів – за походженням та за
фармакокінетичними властивостями.
Класифікація серцевих глікозидів за походженням:
I. Препарати групи наперстянки (Digitalis):
Пурпурової (purpurea) – дигітоксин (в останні роки не застосовують);
Шерстистої (lanata) – дигоксин, ланатозид (целанід).
II. Препарати групи строфанту (Strophanthus):
Strophantinus Kombe – строфантин-К;
Strophantinus gratus – етрофантин-G.
ІII. Препарати конвалії травневої (Convallaria majalis) – корглікон,
настоянка конвалії.
IV. Препарати горицвіту весняного (Adonis vernalis) – настій трави
горицвіту.
За фармакокінетичними властивостями їх також поділяють на:
Неполярні (дигітоксин), який повністю всмоктується у травному каналі
(95-97 %), міцно зв'язується з білками плазми, біотрансформується в
печінці, підлягає ентерогепатичній циркуляції, потім екскретується з
сечею, фекаліями, кумулює. Ефект наступає через 1,5-2 год, повністю
елімінується через 14-21 день.
Помірно полярні (дигоксин, целанід, настій трави горицвіту).
Біодоступність дигоксину 70-80 %, з білками плазми зв'язується 20-30
%. Біодоступність целаніду 40-60 %. Препарати частково перетворюються
в печінці, переважно екскретуються із сечею, менше ніж дигітоксин
кумулюють. Початок дії через 30-120 хв. при пероральному введенні, 5-
30 хвилин – при внутрішньовенному. Повна елімінація спостерігається
через 5-7 днів.
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Полярні (строфантин, корглікон) вводять головним чином внутрішньовенно
(існують таблетки, вкриті оболонкою, що всмоктуються в кишечнику (для
обмежених категорій хворих), при прийомі всередину практично не
всмоктуються, незначно зв'язуються з білками, не біотрансформуються в
печінці, не кумулюють, екскретуються з сечею. Початок дії 5-10 хвилин,
повна елімінація – 1-3 дні [1].
Визначення біологічної активності серцевих глікозидів (стандартизацію)
проводять на жабах, кішках, голубах, встановлюючи кількість препарату,
яка викликає зупинку серця в систолі у жаб і в діастолі у кішок і
голубів певної маси.
У рослинах містяться первинні (генуїнні) глікозиди, в процесі сушки і
зберігання утворюються вторинні серцеві глікозиди.
При гідролізі серцеві глікозиди розпадаються на цукристу частину
(глікон) і нецукристу (аглікон). Глікон представлений специфічними
(дигітоксоза й ін.) і неспецифічними (глюкоза й ін.) цукрами (може
бути від одного до чотирьох) і визначає фармакокінетику серцевих
глікозидів (розчинність у воді, ліпідах, кислотах, лугах, проходження
через клітинні мембрани, швидкість всмоктування у травному каналі,
спорідненість до рецептора, міцність зв'язку з білками плазми).
Аглікон представлений стероїдним кільцем і лактонною 6- або 5-членною
групою, що визначає хімічну назву (буфадієноліди або карденоліди) і
фармакодинаміку серцевих глікозидів. Фармакодинаміка серцевих
глікозидів головним чином пов'язана з їх впливом на серцево-судинну,
сечовидільну і нервову системи. Головні фармакологічні ефекти серцевих
глікозидів при впливі на міокард:
• Позитивна інотропна дія (збільшення сили скорочень і вкорочення
систоли, внаслідок чого зростає серцевий викид), на електрокардіограмі
визначається підвищенням амплітуди зубця R, звуженням комплексу QRS,
згладжуванням або інверсією зубця Т.
• Негативна хронотропна дія (подовження діастоли і уповільнення
частоти серцевих скорочень) на електрокардіограмі визначається
подовженням інтервалу R-R. При цьому створюються сприятливі умови для
відновлення енергетичних ресурсів міокарда.
• Негативна дромотропна дія (уповільнення проведення імпульсів по
провідній системі серця) сповільнення швидкості проведення збудження
від синусового до атріовентрикулярного вузла. При уповільненні
проведення збудження через атріовентрикулярний вузол можливе
виникнення атріовентрикулярних блокад. На електрокардіограмі
визначається подовження інтервалу PQ [1].
У малих дозах серцеві глікозиди можуть викликати негативну батмотропну
дію, у великих – позитивну батмотропну дію. Остання характеризується
підвищенням збудливості міокардіальних і спеціалізованих клітин
міокарда (автоматизм). На електрокардіограмі при цьому помічено появу
екстрасистол.
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Головна дія серцевих глікозидів при серцевій недостатності пов'язана з
гемодинамічними ефектами:
• Посиленням і укороченням тривалості систоли.
• Збільшенням хвилинного, ударного об'єму (збільшують силу скорочень і
ліквідують гіпосистолію у хворих із серцевою недостатністю), серцевого
індексу, індексу ударної роботи лівого шлуночка, фракції викиду,
незважаючи на ліквідацію тахікардії.
• Подовженням діастоли.
• Зменшенням частоти серцевих скорочень (серцеві глікозиди одночасно
викликають брадикардію).
• Наближенням до норми розмірів серця.
• Наближенням до норми (зменшенням) венозного тиску.
• Наближенням до норми (збільшенням) артеріального тиску.
• Підвищенням кровопостачання серця (поліпшують субендокардіальний
кровообіг, швидкість кровообігу, поліпшують реологічні властивості
крові).
• Зменшенням об'єму циркулюючої крові, остаточного об'єму крові, її
діастолічного тиску в шлуночках, потреби міокарда в кисні.
• Зниженням тиску крові в судинах малого кола кровообігу, що зменшує
ризик набряку легенів, поліпшує газообмін та насичення крові киснем
(щезає ціаноз, задуха, гіпоксія, метаболічний ацидоз).
• Зменшенням набряків.
• Підвищенням діурезу (підвищують кровообіг у нирках, фільтрацію
первинної сечі, пригнічують секрецію альдостерону, реніну, вазопресину
і реабсорбцію йонів натрію і води і зберігають в організмі йони калію)
[2].
Специфічним рецептором серцевих глікозидів вважають K+-Na+-ATФ-азу.
Механізм реалізації позитивного інотропного ефекту можна представити
як результат збільшення вмісту іонізованого кальцію в кардіоміоциті
внаслідок:
• Блокади К+-Nа+-АТФ-ази (полегшується при взаємодії з магнієм) в
результаті взаємодії з SH-групами АТФ-ази, зменшенням вмісту
внутріклітинного К+, збільшенням концентрації Na+, що веде до
деполяризації мембран, відкриття потенціалзалежних кальцієвих каналів
стимуляції Na+- Са2+ обміну.
• Посилення трансмембранного потоку кальцію і звільнення кальцію із
саркоплазматичного ретикулуму внаслідок комплексоутворення серцевих
глікозидів з Са2+ і елементами біомембран, що усуває тропоміозинову
депресію актоміозину та активує АТФ-азу міозину.
• Звільнення катехоламінів з лабільних депо і стимуляції
аденілатциклази (цАМФ-залежних механізмів).
• Зміни фізико-хімічних властивостей і конформації скоротливих білків,
що полегшує їх взаємодію з кальцієм, підвищення 
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АТФ-азної активності міозину із вивільненням енергії, необхідної для
скорочення.
• Звільнення ендогенного дігиталісоподібного чинника, який має
подібний до серцевих глікозидів вплив на Na+-K+-АТФ-азу.
• Реалізації трофічної дії серцевих глікозидів (відновлення показників
енергетичного, пластичного, ліпідного обмінів і електролітного
балансу), зниження потреби міокарда в кисні і витрати енергії,
стабілізації мембран лізосом [2].
Серцеві глікозиди мають також брадикардичний ефект. Зменшення частоти
серцевих скорочень пов'язане із:
І. Негативним хронотропним (діастолічним) ефектом:
• Стимулюючим впливом сильнішої ударної хвилі крові, що викидається з
серця на барорецептори гирла аорти і каротидного синуса, з яких
імпульси надходять до центру блукаючого нерва. Неполярні серцеві
глікозиди можуть безпосередньо проникати через ГЕБ і стимулювати ядро
блукаючого нерва.
• Посиленням звільнення ацетилхоліну з нервових закінчень,
гальмуванням активності холінестерази.
• Підвищенням чутливості м-холінорецепторів до ацетилхоліну.
• Усуненням рефлексу Бейнбриджа, підвищенням повернення венозної крові
до серця.
II. З негативною дромотропною дією:
• Уповільненням проведення імпульсів з підвищенням впливу блукаючого
нерва та прямим подовженням рефрактерного періоду.
• Зниженням частоти шлуночкових скорочень при тахісистолічній формі
фібриляції передсердь, подовженням діастоли, поліпшенням
внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки [3].
Серцеві глікозиди підсилюють діурез внаслідок пригнічення активності
Na+-K+- АТФ-ази канальцевого епітелію, зменшення реабсорбції натрію,
прискорення метаболізму і зменшення синтезу альдостерону, поліпшення
гемодинаміки (підвищення ниркового кровотоку і клубочкової фільтрації,
зниження гідрофільності інтерстицію, збільшення резорбції міжтканинної
рідини). На центральну нервову систему серцеві глікозиди діють
заспокійливо, пригнічуючи активність Na+-K+-АТФ-ази нейронів. Серцеві
глікозиди покращують функцію печінки, травного каналу й інших органів.
Препарати наперстянки можуть підвищувати здатність крові згущуватися.
Показання до застоювання:
• Гостра (головним чином корглікон, строфантин, можливо дигоксин) і
хронічна серцева недостатність, зумовлена порушенням скоротливої
активності. В останні роки серцеві глікозиди головним чином
призначають при застійній хронічній серцевій недостатності другого,
третього або четвертого функціонального класу.
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• Пароксизмальна тахікардія.
• Миготлива аритмія (тріпотіння передсердь).
Серцеві глікозиди рекомендовані як засіб першого вибору хворим із
дисфункцією систоли серця, незалежно від ступеня вираженості останньої
у випадку тахісисто- лічної форми фібриляції передсердь. При лікуванні
хронічної серцевої недостатності серцеві глікозиди призначають в
режимі повільної дигіталізації. При гострій серцевій недостатності
можливе призначення в режимі швидкої дигіталізації.
Еталонним препаратом вважають дигоксин. Дигоксин – препарат
наперстянки шерстистої, еталонний медикамент групи серцевих
глікозидів. Виражена систолічна, діастолічна дія, діуретичний ефект.
Швидше, ніж дигітоксин, виводиться з організму. Починає діяти швидше
дигітоксину, але поступається строфантину і корглікону. Тривалість
ефекту менша, ніж у дигітоксину, але більша, ніж у строфантину і
корглікону [3].
Застосовують дигоксин частіше від інших серцевих глікозидів при
застійній хронічній серцевій недостатності, систолічній дисфункції і
аритміях (фібриляції передсердь, суправентрикулярній пароксизмальній
тахікардії, тріпотінні передсердь), є повідомлення про застосування
при набряку легенів. Його дозування при хронічній серцевій
недостатності проводиться в режимі повільної дигіталізації. Побічні
ефекти: шлунково-кишкові (диспепсія, нудота, порушення апетиту).
Кардіологічні (порушення ритму і провідності: брадикардія, політопна
екстрасистолія, бігемінія, тригемінія, частковий або повний
передсердно-шлуночковий блок). Неврологічні (головний біль,
стомлюваність, занепокоєння, порушення зору, зокрема кольорового).
Рідше відзначають порушення водного балансу (зменшення діурезу,
збільшення маси тіла), гінекомастію, алергію (шкірні висипання),
гострі психози, депресію, тромбоцитопенію, еозинофілію [4].
Призначення препаратів кальцію зменшує всмоктування дигоксину,
підвищує ризик виникнення аритмій. Проаритмічна дія спостерігається
при сумісному призначенні з лікарськими засобами, які понижують
концентрацію калію в крові (ті- азидні та петльові діуретини,
глюкокортикоїди, солі літію, амфотерицин В). Вера- паміл, хінідин
сприяють підвищенню концентрації дигоксину в крові і небезпеці
виникнення інтоксикацій. Рифампіцин, сульфасалазин зменшують
концентрацію дигоксину в крові.
Кардіотонічні препарати – ЛП, які підсилюють скорочувальну активність
кардіоміоцитів та усувають явища серцевої недостатності, яку можна
визначити як систолічну і (або) діастолічну дисфункцію міокарда, — це
призводить до ремоделювання серця й судин, порушення гемодинаміки та
гомеостазу.
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Кардіотонічні препарати можна класифікувати на: І. Препарати прямої
дії, які безпосередньо впливають на функцію й метаболізм міокарда:
стероїдні КП (серцеві глікозиди); нестероїдні або неглікозидні
препарати (дофамін, добутамін мілринон та ін.). II. Препарати непрямої
дії, які полегшують роботу серця, зменшуючи перед- і післянавантаження
на міокард і належать до антигіпертензивних та антиангінальних
препаратів. Інгібітори АПФ: каптоприл (капотен), еналаприл (ренітек),
лізиноприл (ліприл), периндоприл (престаріум) та ін. Діуретики, крім
осмотичних: тіазидні, тіазидоподібні, калійзберігаючі (дихлотіазид,
фуросемід, спіронолактон та ін.). Блокатори β1,2- і β1-
адренорецепторів: атенолол, метопролол, бісопролол (біпрол) та ін.
Блокатори α, β-адренорецепторів: карведилол (корвазан). Периферичні
вазодилататори: артеріальні (апресин), венозні (органічні нітрати та
ін.), артеріальні й венозні (натрію нітропрусид та ін). Блокатори
рецепторів ангіотензину ІІ: лозартан та ін. Антагоністи кальцію:
амлодипін, фелодипін та ін [4].
До нових кардіотонічних препаратів належать: блокатори нейтральної
ендопептидази, які запобігають інактивації передсердного
натрійуретичного пептиду (кандоксатрил та ін); інгібітори нейтральної
ендопептидази (омапатрилат); антагоніст ендотеліну (бозентан);
антагоністи цитокінів (пентоксифілін, веснаринон).
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Літературні джерела

Серцеві глікозиди надають істотне вплив на процеси забезпечення
м'язи серця енергією. Під впливом серцевих глікозидів недостатньо
працююче серце починає виробляти велику роботу при відносно меншому
споживанні кисню. Поряд з дією на серце окремі серцеві глікозиди
можуть впливати і на ЦНС. Заспокійливий ефект ряду серцевих
глікозидів (конвалія, горицвіт) широко використовують у медичній
практиці.

Висновки
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ОРГАНОПРЕПАРАТИ
НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ДІЇ.
ПЛАЦЕНТОТЕРАПІЯ ЯК
НАПРАВЛЕННЯ
ОРГАНОТЕРАПІЇ

Органопрепарати відносяться до препаратів галенового типу із

тваринної сировини ( органів, тканин, крові, сечі та ін.). В

основі їх виробництва лежать ті ж принципи, що і при

виробництві екстракційних препаратів (фітопрепаратів) –

екстрагування із органів і тканин тварин біологічно-активних

речовин (БАР).
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З метою систематизації органопрепаратів їх класифікують за такими
ознаками. За природою фармакологічно активних речовин:
- Гормональні препарати (розглянемо пізніше).
- Ферментні препарати ( розглядатимуться пізніше).
- Препарати амінокислот (амінопектин, гідролізин, гідролізат казеїну).
- Препарати вітамінів (камполон, вітогепат).
- Фосфоровмісні препарати (МАП – м’язово-аденіловий препарат).
- Препарати неспецифічної дії.
2. Залежно від органів, з яких їх одержують:
Препарати гіпофізу.
Передньої долі – кортікотропин, пропактин.
Середньої долі – інтермедін.
Задньої долі – адіурекрин, окситоцин, пітуітрин.
Препарати щитовидної залози – тиреоїдин.
Препарати паращитовидної залози – паратиреоідин.
Препарати наднирників – адреналіну гідрохлорид і гідротартрат, кортин.
Препарти підшлункової залози – інсулін.
Препарати статевих гормонів – жіночих – естрон, естрадіол; чоловічих –
тестостерон, прогестерон.
Препарати слизової шлунка – пепсин, шлунковий сік.
Препарати жовчі - жовч медична консервована [1].
Препарати сім'яників і скловидного тіла – лідаза, ронідаза та ін.
3. За способом одержання і ступенем очищення (технологічна
класифікація):
1. Препарати висушених органів – тиреоїдин, адіурекрин.
2. Екстракційні препарати для внутрішнього вживання – панкреатин,
пепсин, рантарин, пантокрин.
3. Максимально очищені екстракти і препарати індивідуальних речовин
для ін'єкційного (парентерального) введення – пітуітрин, вітогепат та
ін.
Сировину для виробництва органопрепаратів – тканини, залози, органи –
одержують на бойнях від здорових, нормально розвинутих тварин (при
ветеринарному нагляді). Частіше відбирають крупних тварин (великої
рогатої худоби, овець, свиней та коней), оскільки їх органи мають
великі розміри і містять більше БАР.
При цьому враховують віковий фактор, частіше відбирають дорослих
тварин, коли у них необхідні залози найбільш інтенсивно виділяють свої
секрети. Кістковий мозок беруть навпаки - з молодих тварин.
Підшлункову залозу беруть у ситих тварин, натще вона містить мало БАР.
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При цьому враховують віковий фактор, частіше відбирають дорослих
тварин, коли у них необхідні залози найбільш інтенсивно виділяють свої
секрети. Кістковий мозок беруть навпаки - з молодих тварин.
Підшлункову залозу беруть у ситих тварин, натще вона містить мало БАР.
Необхідно враховувати, що залози різних тварин нерівноцінні - так,
щитовидна залоза барана за гормональними властивостями рахується
кращою за залози ВРХ, коней і свиней. Для одержання пепсину
найпридатніші -шлунки свиней.
Тваринна сировина надзвичайно лабільна і швидко псується під дією
мікроорганізмів, ферментів, які стимулюють гідролітичні і оксидаційні
процеси. Тому сировину із забитих тварин швидко відділяють і
відправляють на виробництво лікарських препаратів або терміново
консервують [2].
Фетоплацентарні препарати (лат. fetus – зародок, плід, потомство,
породження + placenta — плацента, коржик; син. дитяче місце) –
перспективна група лікарських препаратів, які виготовляють з
ембріональних тканин і тканин фетоплацентарного комплексу.
Фетоплацентарний комплекс включає в себе сукупність тканин
внутрішньоутробного плода, плаценти та навколоплідних оболонок.
Лікувальні властивості плаценти були відомі ще в Давньому Єгипті, але
прогрес у цій галузі фармації став можливим лише в останні роки. На
відміну від інших тканин, ембріональним, фетальним та плацентарним
тканинам притаманна імунна толерантність, тобто препарати з них не
викликають реакції відторгнення. Вони багаті на мінеральні речовини,
вітаміни, білки, в т.ч. альфа-фетопротеїн та БАР, гормони,
інтерлейкіни, інтерферони, фактори росту та ін. Фетоплацентарні
препарати можна поділити на 2 групи: препарати, що містять екстракти з
ембріональних тканин і тканин фетоплацентарного комплексу та препарати
стовбурових клітин, одержаних з цього комплексу. Фетоплацентарні
препарати першої групи широко застосовують в сучасній медицині та
косметології. Вони є продуктом переробки плаценти, їх основними
діючими речовинами є плацентарні білки, амінокислоти,
глікозаміноглікани, гормони. Препарати цієї групи виявляють
адаптогенні, репаративні, протизапальні, антиоксидантні, анальгезивні
та антистресові властивості. Фетоплацентарні препарати другої групи
вводяться пацієнтам безпосередньо після одержання клітин з ембріона та
фетоплацентарного комплексу або після зберігання в кріобанку.
Використовують клітинні препарати при лікуванні хвороб Альцгеймера,
Паркінсона, Хантінгтона, атеросклерозу, інфаркту міокарда, гепатитів,
лейкемії, дегенерації сітківки, ревматоїдного артриту, наслідків
інсульту, цукрового діабету, ВІЛ-інфекції та інших захворювань (див.
Стовбурові клітини). 
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Розвиток терапії, заснованої на використанні Фетоплацентарні
препарати, обмежується мораторієм на використання стовбурових клітин,
який діє в Україні з 2004 р [3].
Екстракт плаценти може бути різним залежно від способів обробки
біологічного матеріалу й приготування безпосереднього самого
екстракту. Це також визначає ступінь ефективності та безпеки
отриманого препарату. Екстракт плаценти має широкий спектр
властивостей:
імунорегулюючі (екстракт здатен як посилювати імунний захист
організму, так і послаблювати надмірну імунну відповідь, завдяки чому
його можна застосовувати при аутоімунних і алергічних захворюваннях);
регенеративні (сприяє швидкому загоєнню ран, в тому числі інфікованих,
а також виразок, відновленню пошкоджених нервових закінчень);
нейропротекторні (це відкриває перспективи застосування екстракту
плаценти при лікуванні та реабілітації пацієнтів з неврологічними
захворюваннями й травмами);
знеболюючі та протизапальні (він запобігає утворенню медіаторів
запалення – простагландинів, тобто, має той же механізм дії, що й
більшість знеболювальних і протизапальних препаратів);
протипухлинні (це дія властива для екстракту плаценти всупереч її
потужним відновлювальним особливостям, які могли б посилювати ріст
пухлин; насправді препарат плаценти зменшує злоякісні характеристики
клітин);
нормалізує гормональну функцію у жінок (завдяки цьому застосовується
для терапії клімактеричних порушень, гестозів вагітних, при лікуванні
гормональних порушень у жінок) [4].
Показання для застосування екстракту плаценти:
синдром хронічної втоми, астенічний синдром
імунодефіцити, підвищена чутливість організму до інфекцій
порушення метаболізму
реабілітація після хірургічних операцій, травм, інфекцій, хіміотерапії
захворювання нервової системи (нейроінфекції, енцефалопатія,
поліневрит)
хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту
зниження фертильності, статева дисфункція
у програмах омолодження організму (анти-ейдж терапії)
Стовбурові клітини плаценти вивчають в різних країнах протягом
декількох останніх років, за цей час було зареєстровано понад 40
клінічних досліджень їхнього застосування в лікуванні різних
захворювань:
цукрового діабету,
апластичної анемії,
анкілозуючого спондилоартрозу,
мієлодиспластичного синдрому,
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у програмах лікування безпліддя
Крім того, стовбурові клітини плаценти разом зі стовбуровими клітинами
пуповинної крові застосовують у лікуванні раку крові та вроджених
метаболічних порушень [4].
Зі стовбурових клітин плаценти можливе вирощування замісних тканин,
які використовуються в ортопедії при операціях для лікування
остеоартрозу, при травмах сухожиль, для стимуляції зрощення переломів.
Стовбурові клітини плаценти дозволяють виростити міокардіоцити
(клітини міокарда), які використовують при лікуванні ішемічної хвороби
серця, інфаркту міокарда, кардіоміопатії, а також застосовують при
лікуванні дітей з вадами серця.
При хворобі Паркінсона стовбурові клітини плаценти можуть брати на
себе функції клітин, що продукують дофамін, їх також використовують
при терапії інсультів.
Стовбурові клітини плаценти в комплексі з екстрактом і тканиною
плаценти успішно застосовують при лікуванні трофічних виразок нижніх
кінцівок (зокрема, при цукровому діабеті 2 типу), діабетичної
периферичної нейропатії та периферичному ураженні артерій.
У лікуванні аутоімунних захворювань стовбурові клітини плаценти здатні
пригнічувати аутоімунне запалення та застосовуються при терапії
ревматоїдного артриту, системної склеродермії, системного червоного
вовчака, тиреоїдиту Хашимото, виразкової хвороби шлунку, хвороби
Крона, неспецифічного виразкового коліту, розсіяного склерозу та інших
патологій [5].
Висновки. Органопрепарати займають особливе положення, оскільки
володіють високою біологічною активністю, вибірковістю дії і не дають
токсичних реакцій. 
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ОСНОВНІ
ПІДХОДИ ДО
ФАРМАКОТЕРАПІЇ
ТАХІАРИТМІЙ

Антиаритмічні препарати (ААП) – це препарати, що

нормалізують порушення серцевого ритму – тахікардію або

брадикардію. Вони впливають на електричну активність серця.

Тимчасове використання (у вигляді крапельниці або

перорального прийому) може зупинити напад фібриляції або,

якщо застосовувати його протягом тривалого часу, може

зменшити ризик його повторення.
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Класифікація антиаритмічних препаратів. Препарати 1-го класу –
блокатори швидких натрієвих каналів мембрани, тобто такі, що гальмують
швидкість початковій деполяризації клітин (мембраностабілізатори).
Залежно від впливу на ефективний рефрактерний період (інтервал Q - Т
на ЕКГ) виділяють три підгрупи антиаритмічних засобів 1-го класу: 1Α,
1В, 1C.
Клас 1 А: хінідин, прокаїнамід (Новокаїнамід). Препарати даного класу
впливають на швидкі натрієві канали, пригнічують виходять калієві
струми, подовжують ефективний рефрактерний період. Побічні ефекти
пов'язані з виникненням серцевої недостатності, атріовентрикулярною
блокадою, аритміями, гіпотензією [1].
Один із препаратів цієї групи, котрий призначають найчастіше –
новокаїнамід (прокаїнамід). Препарат підвищує поріг ФШ, пригнічує
активність синусового вузла та інших – «вислизаючих» водіїв ритму.
Таким чином, препарат пригнічує аритмії, викликані підвищеним
автоматизмом нормальних або патологічних водіїв ритму. Застосування
новокаїнаміду збільшує інтервали PQ та QT без зміни тривалості
комплексу QRS. Показаннями до застосування препарату є тривала ШТ,
шлуночкова ЕС високих градацій за Laun, надшлуночкові порушення ритму
при синдромі Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW). Відповідно до сучасних
рекомендацій, препарат не можна застосовувати для купірування
пароксизмів фібриляції передсердь (ФП), особливо на догоспітальному
етапі; протипоказанням до його призначення є ШТ типу «torsade de
pointes», атріовентрикулярна (AV)- блокада ІІ, ІІІ ступеня, гострий
період інфаркту міокарда (ІМ). Застосування новокаїнаміду може
викликати артеріальну гіпотензію, тому при його уведенні рекомендовано
проводити моніторинг артеріального тиску та одночасно уводити мезатон.
Ознакою підвищеної чутливості до новокаїнаміду може стати гостра
слабкість, у разі чого застосування препарату потрібно припинити.
Сучасні рекомендації щодо застосування дизопіраміду (ритмілену)
включають тахікардії при синдромі WPW, суправентрикулярні тахікардії,
ФП, шлуночкову екстрасистолію.
Препарат протипоказаний при синдромі слабкості синусового вузла (ССВ),
синдромі подовженого QT, AV-блокаді ІІ, ІІІ ступеня, декомпенсованій
серцевій недостатності, кардіогенному шоку.
Побічними діями препарату можуть бути: гіпотонія, втрата свідомості,
зупинка дихання. У пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) препарат
може викликати коронароспазм та збільшення потреби міокарда в кисні.
Ознакою аритмогенної дії дизопіраміду може стати поява нових або
збільшенні кількості наявних ШЕ.
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Клас 1В: лідокаїн, фенітоїн (Дифенін) вкорочують ефективний
рефрактерний період. Застосовують при шлуночкових порушеннях ритму.
Побічні ефекти пов'язані з гіпотензією, порушенням функції ЦНС у
вигляді депресії, дезорієнтації; лідокаїн може викликати епілептичний
припадок, зупинку дихання; мексилетин – печінкову недостатність,
пригнічення кровотворення. Фенітоїн (дифенін) – препарат для лікування
епілепсії, можна призначати при аритміях серця, обумовлених
передозуванням серцевих глікозидів [1].
Клас 1C: пропафенон (Ритмонорм), лапаконітіна гідробромід (Алапінін),
етацизин. Препарати даного класу блокують натрієві канали, але мало
впливають на тривалість ефективного рефрактерного періоду.
Застосовують їх для профілактики надшлуночкових і шлуночкових аритмій.
Пропафенон застосовується при шлуночкових аритміях, а також при
рефрактерності до інших препаратів. Можливо уповільнення
внутрішньошлуночкової провідності, зниження скорочувальної активності
серця, в окремих випадках - порушення функції печінки і кровотворення,
аритмогенного ефект. Лапаконітіну гідробромід – препарат алкалоїду
лапаконітіну з аконіту (борця високого). Він має ті ж свідчення і
близькі побічні дії. Вітчизняний препарат Етацизин застосовують при
екстрасистолії, параксизмальной тахікардії.
Препарати 2-го класу. Пропранолол (Обзидан) блокує бета-
адренорецептори, пригнічує фазу 1 (деполяризацію). Гіпотензія,
брадикардія, бронхоспазм – найбільш часті побічні ефекти. Соталол
(Соталекс) є неселективним бета-блокатором, застосовується для
профілактики тахікардій і підтримки нормального синусового ритму після
купірування миготливої аритмії. Есмолол (Бревіблок) є кардіо-
селективним блокатором β1- адренорецепторів, що володіє швидким
початком і дуже малою тривалістю дії. Він застосовується при
надшлуночкових тахікардіях.
Антиаритмічна дія β-адреноблокаторів полягає у пригніченні збудливості
і провідності в пейсмейкерах (СА-, AV-вузол) та ектопічної активності
в міокарді шлуночків. Позитивні патогенетичні ефекти β-
адреноблокаторів реалізуються за рахунок зменшення адренергічного
впливу, стабілізації клітинних мембран та антиішемічної дії. Показані
практично при усіх надшлуночкових ТК, ШЕ, дигіталісній інтоксикації,
синдромі подовженого QT, WPW-синдромі за виключенням антидромної ТК,
гіперкатехоламінемії. У хворих, що перенесли інфаркт міокарда,
знижують ризик ФШ та раптовой смерті. Покращують виживаність хворих на
СН. β-адреноблокатори протипоказані при AV– блокаді ІІ, ІІІ ступеня,
синдромі ССВ, гострій лівошлуночковій недостатності, кардіогенному
шоку, обструктивних захворюваннях легень, брадикардії, гіпотензії.
Комбінація β-адреноблокаторів з іншими ААП, особливо І класу може
викликати шлуночкову бігемінію, подовження інтервалу QT, розвиток
синкопального стану. 
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Парентеральні форми β-блокаторів потребують повільного, дробового
уведення.
Препарати третього класу – збільшують тривалість потенціалу дії шляхом
блокади калієвих каналів. Аміодарон (Кордарон) пролонгує
реполяризацію. Препарат ефективний і при стенокардії. Побічні ефекти:
нудота, запор, тремор, атаксія, порушення функції щитовидної залози,
відкладення препарату в рогівці ока, артеріальна гіпотензія,
погіршення атріовентрикулярної провідності [2].
Основним препаратом цього класу є аміодарон. Найбільш ефективний ААП,
котрий має ефекти усіх чотирьох класів, і може бути застосований без
ризику в пацієнтів з органічними захворюваннями серця. Антиаритмічна
дія препарату зумовлена впливом на іонні канали натрію та кальцію,
інгібуванням α-, β-адренорецепторів, зниженням порогу фібриляції в
міокарді шлуночків. Препарат високоефективний при ШТ та ФШ, збільшує
тривалість рефрактерного періоду в провідниковій системі та додаткових
шляхах проведення при синдромі WPW, що уможливлює його застосування як
при ортодромній, так й антидромній ТК [2]. Препарат застосовують для
тривалої терапії. При пароксизмі ФП подовжує рефрактерний період у
передсердях, відновлюючи синусовий ритм. При персистуючій формі ФП
ефективніше запобігає появі рецидивів, ніж пропафенон та соталол.
Аміодарон протипоказаний при AV-блокаді ІІ, ІІІ ступеня, синдромі ССВ,
брадикардії, гіпокаліємії, подовженні інтервалу QT.
Аритмогенна дія препарату пов'язана з подовженням інтервалу QT. Дуже
рідко препарат може викликати піруєттахікардію. Препарат не взаємодіє
з лідокаїном. При застосуванні з іншими ААП можлива кумуляція
аритмогенних ефектів. Для уникнення розвитку некардіальних побічних
ефектів (пневмоніту, фіброзу легень, фотосенсибілізації, ураження
шлунково-кишкового тракту, щитоподібної залози та нервової системи)
призначають низьку підтримуючу дозу препарату.
Соталол належить до групи β-адреноблокаторів, а за антиаритмогенною
дією – до ІІІ класу ААП. Показаннями до застосування є профілактика
пароксизмів ФП, ШЕ, ШТ, тахікардія у хворих на тиреотоксикоз.
Протипоказаннями до застосування препарату є AV-блокади ІІ, ІІІ
ступеня, синдром ССВ, брадикардія, гіпокаліємія, подовження інтервалу
QT, обструктивні захворювання легень, важка СН, кардіогенний шок.
Побічною дією соталолу є подовження інтервалу QT та пов'язана з ним
піруєт-тахікардія. На тлі припинення застосування препарату можуть
виникати шлуночкові аритмії. З огляду на аритмогенну дію соталол є
несумісним з більшістю ААП [3].
Дронедарон – ААП ІІІ класу, подібний за структурою та механізмом дії
до аміодарону, проте, він не містить йоду. Препарат інгібує натрієві,
калієві та кальцієві канали, має антиадренергічну дію. Проводилося
дослідження протирецидивної ефективності препарату в осіб із ФП у
порівнянні з аміодароном. 
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Дронедарон має менше несприятливих ефектів з боку щитоподібної залози,
нервової системи, шкіри та органів зору, але за своєю ефективністю
поступається аміодарону. Препарат дозволено використовувати з
протирецидивною метою в осіб із персистувальною формою ФП без
структурних захворювань серця та в стабільних пацієнтів із серцевою
патологією. Протипоказанням для призначення дронедарону є симптомна
СН.
Препарати 4-го класу – селективні блокатори кальцієвих каналів 1-го
типу. Верапаміл (Фіноптин, Ізоптін), дилтіазем (Кард) збільшують
ефективний рефрактерний період. Побічні ефекти - гіпотензія,
брадикардія, АВ-блок, асистолія.
Антиаритмічна дія антагоністів кальцію полягає в блокаді повільних
кальцієвих каналів СА- та AV-вузлів, що пригнічує автоматизм і
провідність пейсмейкерів, уповільнює синусовий ритм, збільшує інтервал
PQ, знижує частоту шлуночкових скорочень при надшлуночкових аритміях.
Як ААП використовують препарати верапамілу і дилтіазему. Верапаміл
ефективний переважно при надшлуночкових пароксизмальних ТК. При ФП
уповільнює AV-проведення, зменшуючи частоту скорочень шлуночків.
Ефективний при розвитку пароксизмальної надшлуночкової ТК. При WPW-
синдромі препарат не впливає на проведення додатковими шляхами,
уповільнює AV-проведення, що може викликати парадоксальне збільшення
збудження шлуночків через додаткові шляхи. При ШТ є клінічно
неефективним. При ІМ може бути застосований тільки за наявності
протипоказань до призначення β-адреноблокаторів, проте, з обережністю,
з огляду на зниження артеріального тиску та скоротливості міокарда. У
комбінації з β-блокаторами підсилює брадикардитичний та AV-блокуючий
ефекти. Протипоказаннями до призначення верапамілу є AV-блокади ІІ,
ІІІ ступеня, синдром ССВ, брадикардія, гіпотензія, гостра
лівошлуночкова недостатність. Дилтіазем блокує повільні кальцієві
канали, не впливає на провідність СВ, уповільнює проведення AV-
з'єднанням. Клінічні ефекти подібні до верапамілу. Препарат
призначають особам із гіпертиреозом для лікування надшлуночкових і
шлуночкових аритмій [4].
З препаратів, які не включені в цю класифікацію, часто застосовуються
препарати електролітів. Калію аспарагинат, магнію аспарагинат
(Аспаркам, Панангін) є джерелом електролітів. Калій підтримує
мембранний потенціал кардіоміоцитів. Порушення балансу між
внутрішньоклітинним і позаклітинним калієм призводить до зниження
скорочувальної активності серця, аритмії, тахікардії. Магній також
знижує частоту серцевого ритму і потребу серця в кисні. Препарати
застосовують при хронічних захворюваннях серця, в якості додаткового
засобу при шлуночкових аритміях.
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Розчин хлориду калію для внутрішньовенного введення і прийому
всередину використовується при гіпокалемія, аритміях, пов'язаних з
електролітними порушеннями.
Трифосаденін (Аденозинтрифосфат натрію, АТФ) – метаболічний засіб, є
природним макроергічних сполук. Антиаритмічна дія обумовлена
аденозином, що утворюється при розпаді АТФ. Аденозин пригнічує
автоматизм синусового вузла. Застосовується для купірування нападів
тахікардій (виключаючи миготливу аритмію). Препарат вводять
внутрішньовенно швидко під контролем ЕКГ. В якості побічних дій
можливі алергічні реакції.
При нападі миготливої тахіаритмії та хронічному перебігу миготливої
аритмії (особливо в поєднанні з серцевою недостатністю) ефективні
серцеві глікозиди. Корглікон – очищений препарат з листя конвалії
травневої. Дигоксин – серцевий глікозид наперстянки пурпурової.
Лантозид Ц – глікозид, що одержують з листя наперстянки шерстистої.
Уабаїн (Строфантин) – глікозид строфанта. Адоніс-бром містить
глікозиди горицвіту і застосовується при невротичному синдромі, в тому
числі із нападом тахікардії [5].
Засоби для корекції брадиаритмії.
1.М-холіноблокатори, або група атропіну (атропіну сульфат, настойка і
сухий екстракт красавки, краплі Зеленіна).
2.Адреноміметичиі засоби (адреналіну гідрохлорид, норадреналіну
гідротартрат, ізадрин, орципреналіну сульфат).
3.Глюкагон.

Висновки. На сьогодні спектр препаратів, що можуть застосовуватися в
лікуванні порушень ритму, досить широкий. Утім через істотний ризик
кардіальних та некардіальних побічних ефектів їх застосування
обмежене. Триває пошук нових препаратів у надії знайти «ідеальний»
антиаритмік, що був би достатньо ефективним при різних порушеннях
ритму і, що найголовніше, максимально безпечним. Однак істотних
зрушень за останнє десятиріччя в цьому напрямку практично немає.
Єдиним винятком можна вважати лише запровадження дронедарону, що
великою мірою змінило підходи до лікування фібриляції передсердь.
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С У Ч А С Н І  З А С О Б И
Д Л Я  К О М П Л Е К С Н О Ї
Т Е Р А П І Ї
Х Р О Н І Ч Н О Ї
С Е Р Ц Е В О Ї
Н Е Д О С Т А Т Н О С Т І

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є значною медико-

соціальною проблемою як у світі загалом, так і в Україні

зокрема. Незважаючи на сучасні досягнення в лікуванні даної

патології, її клінічний прогноз залишається незадовільним.

За визначенням Робочої групи по серцевій недостатності

Української асоціації кардіологів (2006), ХСН – це

клінічний синдром з прогресуючим характером, типовими

рисами якого є зниження толерантності до фізичних

навантажень, затримка в організмі рідини і обмеження

тривалості життя [1].
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Фармакотерапія є основним лікувальним підходом при ХСН. З урахуванням
прогресуючого характеру останньої, медикаментозне лікування пацієнтів
повинно здійснюватися протягом всього їх життя та контролюватися
(тобто оцінюватись і належним чином коригуватись) лікарем. На сьогодні
детально розроблений алгоритм лікування пацієнтів із ХСН і систолічною
дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ), який базується на значному масиві
даних доказової медицини, тобто на результатах оцінки ефективності та
безпеки відповідних груп медикаментозних засобів у цієї категорії
хворих у масштабних (багатоцентрових) плацебо-контрольованих
дослідженнях. Враховуючи вищенаведені цілі лікування при ХСН
(поліпшення якості та збільшення тривалості життя хворих) відповідні
фармакологічні засоби можна умовно розділити на симптоматичні та ті,
що покращують виживаність пацієнтів. Перші покращують гемодинаміку і
клінічний стан хворих, хоча їх здатність покращувати довгостроковий
прогноз виживаності не є суворо доведеною (петльові й тіазидні
діуретики, серцеві глікозиди). Другі, а саме нейрогуморальні
антагоністи, блокують на різних рівнях активність ключових
нейрогуморальних систем — «провідників» прогресування ХСН і у такий
спосіб сприяють збільшенню тривалості життя пацієнтів (інгібітори АПФ,
блокатори β-адренорецепторів, антагоністи рецепторів альдостерону та
блокатори рецепторів ангіотензину II). Крім того, комбіноване
застосування нейрогуморальних антагоністів, завдяки поліпшенню
кровообігу і пригніченню механізмів аритмогенезу, знижує частоту
госпіталізацій таких хворих у зв՚язку з погіршенням їх клінічного
стану.
Діуретики (салуретики) показані всім хворим з ХСН і ознаками затримки
рідини в організмі. Профілактичне (у підтримувальному режимі)
застосування діуретиків показане також пацієнтам зі схильністю до
гіперволемії, тобто з набряковим синдромом, що був усунутий за
допомогою терапії тими ж діуретичними засобами, яку проводили в
активному режимі [2]. 
Універсальним механізмом дії сечогінних препаратів є стимуляція
натрійурезу та діурезу за рахунок пригнічення канальцевої реабсорбції
Nа+. Петльові діуретики, що є найбільш потужними сечогінними засобами,
блокують реабсорбцію іонів Nа+ на всій ділянці висхідного відділу
петлі Генле і відповідно пригнічують процес концентрування сечі.
Підвищують екскрецію іонів Nа+ на 20-25% і в значній мірі зберігають
цей ефект навіть при критично зниженій нирковій функції (швидкість
клубочкової фільтрації <10 мл/хв). Тіазидні діуретики пригнічують
реабсорбцію Nа+ в дистальних канальцях і в кортикальному сегменті
висхідної частини петлі Генле. 
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Знижують екскрецію Nа+ на 5–10% і є неефективними у хворих із значно
зниженою швидкістю клубочкової фільтрації (<30 мл/хв). Метолазон
(тіазидоподібний діуретик, в Україні не зареєстрований) блокує
реабсорбцію Nа+ як у дистальних, так і проксимальних канальцях і
зберігає ефективність при значному порушенні ниркової функції
(зниження швидкості клубочкової фільтрації в межах 10-30 мл/хв). За
даними клінічних досліджень адекватне застосування діуретиків у хворих
із застійною СН досить швидко зменшує або усуває задишку, ознаки
легеневого застою, периферичні набряки, знижує венозний тиск і тиск
наповнення ЛШ. Проте діуретики при тривалому застосуванні в якості
монотерапії недостатньо ефективні для підтримки хворих у клінічно
стабільному стані. Це пов՚язують з активуванням ними РААС
(контррегуляторна відповідь організму на зменшення ОЦК), що викликає
необхідність поступового підвищення доз сечогінних засобів за
принципом порочного кола. Ця обставина зумовлює необхідність
обов՚язкового комбінованого застосування діуретиків та антагоністів
РААС (інгібіторів АПФ або антагоністів ангіотензину II) у хворих із
клінічно маніфестованою ХСН.
Калійзберігаючі діуретики застосовують в активній фазі діуретичної
терапії для запобігання і профілактики гіпокаліємії і гіпомагніємії та
посилення діуретичної відповіді. Незалежно від особливостей механізму
дії (спіронолактон є антагоністом альдостерону, а тріамтерен і
амілорид прямо впливають на дистальні канальці), калійзберігаючі
діуретики пригнічують активну реабсорбцію Nа+ і одночасно екскрецію
калію і магнію. На відміну від амілориду і тріамтерену з їх швидким
початком дії (3 год), ефект спіронолактону розвивається більш
повільно, але і триває довше за рахунок довгостроково існуючих
активних метаболітів.
Інгібітори АПФ необхідно обов՚язково (крім випадків наявності
протипоказань до їх застосування або непереносимості) призначати всім
хворим із ХСН і систолічною дисфункцією ЛШ (ФВ ЛШ ≤45%), зумовленою
ІХС, АГ або ДКМП. У зв՚язку з недостатньою кількістю даних доказової
медицини щодо клінічної ефективності та безпеки інгібіторів АПФ у
пацієнтів із СН іншого походження (клапанні регургітації, соr
pulmonale і т.п.) їх застосування як обов՚язкової терапії у зазначених
категорій пацієнтів не можна вважати достатньо обґрунтованим [3].
Полягає в пригніченні АПФ, що каталізує утворення ангіотензину II і
разом з тим стимулює розпад брадикініну на неактивні фрагменти.
Наслідком зниження концентрації ангіотензину II в циркуляторному руслі
і тканинах є пригнічення ряду його ефектів, тісно пов՚язаних з
прогресуванням і поганим прогнозом ХСН, таких як: периферична і
ренальна вазоконстрикція; затримка Nа+ і води з одночасним підвищенням
екскреції К+; 

 
 

75



       
гіпертрофія і формування фіброзу міокарда; збільшення утворення
супероксидного аніона — важливого фактора і провідника оксидантного
пошкодження тканин; стимуляція синтезу альдостерону, експресії
ендотеліну-1, секреції вазопресину і норадреналіну, пригнічення
фібринолізу (за допомогою збільшення утворення інгібітору тканинного
активатора плазміногену). Наслідком блокування процесу деградації
брадикініну є підвищення його концентрації в тканинах і ріст продукції
брадикінінзалежних ендотеліальних контррегуляторних факторів – оксиду
азоту і вазодилататорних простагландинів. Крім периферичної
вазодилатації, стимуляція ендотеліальних контррегуляторних факторів
під впливом інгібітору АПФ визначає їх ендотелійпротекторну та
антитромбоцитарну дію, що лежить в основі здатності цієї групи
препаратів знижувати ризик розвитку пов՚язаних з ураженням судин
клінічних катастроф, зокрема ризик виникнення дестабілізації ІХС і
реінфаркту.
Блокатори β-адренорецепторів слід призначати всім хворим (крім
випадків протипоказань і непереносимості) з ХСН II–IV ФК і систолічною
дисфункцією ЛШ (зумовленою ІХС, АГ або ДКМП), які перебувають на
підтримувальній терапії інгібіторами АПФ і діуретиками та мають
стабільну гемодинаміку.
Застосування блокаторів β-адренорецепторів, що вивчалися в зазначених
дослідженнях (а саме карведилолу, бізопрололу, а також метопрололу
сукцинату в лікарській формі з уповільненим вивільненням (CR/XL)),
призводило до зниження (статистично високодостовірного) частоти
летальних результатів за період спостереження на 34–65%, випадків
раптової смерті на 41–56% порівняно з пацієнтами, що приймали плацебо.
Про покращання клінічного перебігу ХСН також свідчило зниження ризику
госпіталізації хворих на 20–35%.
На відміну від інгібіторів АПФ із їх унітарним механізмом дії
(пригнічення АПФ), різні блокатори β-адренорецепторів істотно
відрізняються за фармакологічними характеристиками (селективність,
внутрішня симпатоміметична активність, додаткові властивості) і тому,
на думку експертів, дані щодо впливу на клінічний перебіг конкретного
блокатора β-адренорецептора не можуть автоматично переноситися на інші
препарати цього класу [4].
Ключовими механізмами впливу блокаторів β-адренорецепторів на
кардіоміоцити декомпенсованого міокарда є усунення перевантаження
кардіоміоцитів Са2+ і збільшення тривалості діастоли. Це зумовлює: а)
відновлення енергетичного потенціалу кардіоміоцитів (тобто усунення
дефіциту макроергічних з՚єднань); б) усунення ішемії; в) запобігання
некрозу кардіоміоцитів; г) регрес так званої фетальної (властивої
ембріональному періоду) трансформації міокардіального фенотипу; д)
покращання скорочувальної функції кардіоміоцитів; 

 
 

76



       
е) зниження електричної нестабільності міокарда і відповідно до ризику
розвитку фатальної шлуночкової аритмії; ж) запобігання апоптозу
кардіоміоцитів. З іншого боку, дія блокаторів β-адренорецепторів у
пацієнтів із ХСН полягає в тому, що при цьому синдромі вони виступають
як системні нейрогуморальні антагоністи, оскільки пригнічують РААС на
початковому етапі її активації (блокада β1-опосередкованої секреції
реніну), і шляхом зниження утворення ангіотензину II — гіперсекрецію
норадреналіну. Під впливом блокаторів β-адренорецепторів у хворих із
систолічною дисфункцією ЛШ також покращується барорефлекторна
відповідь і вегетативна регуляція серця, ступінь порушення яких прямо
поєднаний із рівнем смертності таких пацієнтів. Терапевтичний ефект
карведилолу при ХСН, крім ефектів, зумовлених β-адреноблокадою,
пов՚язаний також з його: а) α1-антагоністичною активністю (периферична
вазодилатація, пригнічення стимулів до гіпертрофії і аритмогенної
активації міокарда, опосередкованих через α1-адренорецептори) і б) зі
здатністю препарату пригнічувати активований у хворих із ХСН процес
утворення в тканинах вільних радикалів за рахунок специфічного
хімічного зв՚язування останніх. Карведилол поки залишається єдиним
блокатором β-адренорецепторів, що продемонстрував здатність
підвищувати ФВ ЛШ у пацієнтів із ІХС і його систолічною дисфункцією за
рахунок відновлення функціонування гібернованих («відключених»
внаслідок вираженої перманентної гіпоперфузії) зон міокарда
(дослідження СHRISТМAS, 2002) [5].
Доцільність застосування антагоністів альдостерону як нейрогуморальних
антагоністів, здатних покращувати прогноз хворих із ХСН, має серйозне
патофізіологічне обґрунтування. По-перше, встановлено, що зниження
рівня циркулюючого альдостерону під впливом інгібіторів АПФ у значної
частини хворих із ХСН не досягається або згодом втрачається (так
званий ефект вислизання альдостерону). Це пов՚язане з тим, що, крім
ангіотензину II, синтез альдостерону стимулюється й іншими
фізіологічними факторами (АКТГ, підвищення рівня циркулюючого К+ та
ін.). По-друге, альдостерон – самостійний потужний фактор формування
міокардіального фіброзу і розвитку диселектролітемії (гіпокаліємії,
гіпомагніємії), які відіграють важливу роль у виникненні небезпечних
для життя шлуночкових аритмій. Крім того, альдостерон зумовлює
самостійну вазоконстрикторну дію і пригнічує барорефлекс (остання
обставина є додатковим чинником активації САС). Клінічна доцільність
застосування при ХСН антагоністів альдостерону як нейрогуморальних
антагоністів підтверджена у двох відомих багатоцентрових дослідженнях
— RALES (1999) і ЕРНЕSUS (2003), результати яких дозволили
рекомендувати застосування цієї групи препаратів з метою покращання
довгострокового клінічного прогнозу певних категорій хворих з ХСН.
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Висновки
З огляду на нерідко знижену комплаєнтність, значну ймовірність
виникнення або загострення супутньої внутрішньої патології та
підвищений ризик побічних ефектів фармакотерапії, хворі із ХСН
старечого віку мають потребу в ретельному диспансерному спостереженні.
Останнє передбачає: а) по можливості частіші повторні огляди; б)
патронажні візити медсестри; в) регулярне співробітництво лікаря з
родичами пацієнта. Впроваджений у ряді західних країн підхід до
курації хворих із ХСН старечого віку в амбулаторних умовах передбачає
моніторування їх клінічного стану медсестрою вдома та активне
регулярне відвідування поліклініки, що дозволяє поліпшити якість життя
таких пацієнтів і знизити потребу в повторних госпіталізаціях.
Співробітництво близьких родичів таких пацієнтів із лікарем щодо
контролювання ознак СН і регулярного прийому лікарських засобів у
домашніх умовах є одним із ключових моментів їх успішної курації поза
стаціонаром. Доцільність застосування антагоністів альдостерону як
нейрогуморальних антагоністів, здатних покращувати прогноз хворих із
ХСН, має серйозне патофізіологічне обґрунтування. По-перше,
встановлено, що зниження рівня циркулюючого альдостерону під впливом
інгібіторів АПФ у значної частини хворих із ХСН не досягається або
згодом втрачається (так званий ефект вислизання альдостерону). Це
пов՚язане з тим, що, крім ангіотензину II, синтез альдостерону
стимулюється й іншими фізіологічними факторами (АКТГ, підвищення рівня
циркулюючого К+ та ін.). По-друге, альдостерон – самостійний потужний
фактор формування міокардіального фіброзу і розвитку диселектролітемії
(гіпокаліємії, гіпомагніємії), які відіграють важливу роль у
виникненні небезпечних для життя шлуночкових аритмій. Крім того,
альдостерон зумовлює самостійну вазоконстрикторну дію і пригнічує
барорефлекс (остання обставина є додатковим чинником активації САС).
Клінічна доцільність застосування при ХСН антагоністів альдостерону як
нейрогуморальних антагоністів підтверджена у двох відомих
багатоцентрових дослідженнях — RALES (1999) і ЕРНЕSUS (2003),
результати яких дозволили рекомендувати застосування цієї групи
препаратів з метою покращання довгострокового клінічного прогнозу
певних категорій хворих з ХСН.
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