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Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття кожним студентом теоретичних 

знань та практичних навичок щодо основних принципів обґрунтування раціонального й 

безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів з урахуванням виникнення 

можливих побічних реакцій. Досягнення мети дозволить підготувати студентів до практичної 

діяльності, якісного виконування функціональних обов’язків, пов’язаних з раціональним 

вибором лікарських препаратів, що сприятиме зменшенню частоти виникнення побічних 

реакцій на лікарські засоби, попередження поліпрагмазії та лікарської хвороби. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Побічна дія ліків» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: латинська мова та 

медична термінологія, філософія, медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, фізіологія, 

мікробіологія, вірусологія та імунологія та інтегрується з вивченням фармакології. 

 Вивчення дисципліни формує уміння застосовувати знання в процесі подальшого 

вивчення клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з ними «по вертикалі» та 

формуванню вмінь застосовувати необхідні знання у професіональній діяльності, а також у 
формуванні власного індивідуального образа лікаря, що відповідає особистісним 
особливостям. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність до визначення принципів 

та характеру лікування захворювань; здатність до оцінювання впливу навколишнього 

середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, 

сім’ї, популяції; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів 

будь-якого віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану; визначати 

характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння 

предметної області та професійної діяльності; здатність до визначення принципів та характеру 

лікування захворювань; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів будь-
якого віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану. 
Програмні результати навчання: визначати характер лікування (консервативне, 

оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у 

хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 
 
Очікувані результати навчання:  
знати: класифікації побічних реакцій на лікарські засоби; прояви можливої побічних 



реакцій на лікарські засоби основних фармакологічних груп; симптоми передозування 

лікарських засобів; методи попередження і лікування побічних реакцій на лікарські засоби; 

механізми дії основних антидотів та лікарських засобів для дезінтоксикаційної і 

симптоматичної терапії при лікуванні медикаментозних отруєнь 
вміти: визначати прояви можливих побічних реакцій та симптоми передозування 

лікарськими засобами, методи їх попередження і лікування; винести судження про можливість 

виникнення побічних реакцій на лікарські засоби з метою їх запобігання; винести судження 

про можливість виникнення побічних реакцій на лікарські засоби у пацієнтів з різними 

супутніми захворюваннями, проаналізувати їх можливий перебіг з метою запобігання 

побічних реакцій на лікарські засоби та їх попередження; винайти шляхи та способи для 

попередження побічних реакцій на лікарські засоби; створювати алгоритм допомоги 

пацієнтам при гострому отруєнні лікарськими засобами. Розуміти можливість застосування 

антидотів у кожному конкретному випадку; розраховувати дози лікарських засобів відповідно 

до віку, маси тіла, площі поверхні тіла та індивідуальних коефіцієнтів видової чутливості 
Зміст навчальної дисципліни: 
Система фармаконагляду в світі. Порядок здійснення фармаконагляду в Україні: 

поняття про безпеку лікарських засобів, побічну дію лікарських засобів, небезпечні 

властивості лікарських засобів, непередбачувальні побічні дії лікарських препаратів, серйозні 

та несерйозні побічні реакції лікарських препаратів, ризики при застосуванні лікарських 

препаратів, співвідношення користь/ризик, спонтанні повідомлення про побічні реакції 

лікарських препаратів. Система фармакологічного нагляду в Україні і світі. Соціальні фактори 

зростання частоти побічних реакцій на лікарські засоби. Роль лікаря у запобіганні побічних 

реакцій лікарських засобів.  
Класифікації та механізми виникнення побічних реакцій на лікарські засоби. 

Основні шляхи попередження побічних реакцій на лікарські засоби: види побічних 

реакцій на лікарські засоби за силою дії, часом розвитку проявів, важкості перебігу, 

походженням, механізмом розвитку, зв’язком з ураженням органів та систем. Класифікації 

побічних реакцій на лікарські засоби за M.D.Rawlins, J.W.Nhompson та ВООЗ. Фактори, що 

впливають на виникнення побічних реакцій на лікарські засоби. Залежність проявів побічних 

реакцій від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, їх 

дози і кратність застосування), а також від факторів, пов’язаних з біологічним об’єктом (вік, 

генотип, фенотип, стать, маса тіла, етнічний фактор, біоритми), кліматичними та 

антропогенними факторами (сезонність, температура, забруднення токсичними речовинами), 

патологічним станом (захворювання нирок, печінки, інфекції, серцево-судинна патологія, 

метаболічні та інші порушення), фізіологічними особливостями (вагітність, пологи та ін.). 
Побічні реакції, що пов’язані з особливостями фармакокінетики лікарських засобів: шляхів 

введення, механізмів всмоктування, параметрів біодоступності, зв’язуванням з білками 

плазми крові та іншими біолігандами, варіантами розподілу в організмі (депонування), 

проникненням через гістогематичні бар’єри (плацентарний, гематоенцефалічний та інші), 

біотрансформацією (роль цитохрому Р-450), шляхів екскреції з організму. Побічні реакції на 

лікарські засоби, що виникають при їх повторному застосуванні. Толерантність або звикання 

(як різновид тахіфілаксія), залежність від дії лікарських засобів (психічна, фізична). Поняття 

про синдром відміни та віддачі. Медичні та соціальні аспекти боротьби з лікарською 

залежністю. Побічні реакції при комбінованому застосуванні лікарських засобів. Несумісність 

лікарських засобів (антагонізм) - фармацевтичний, фармакокінетичний і фармакодинамічний. 

Поліпразмазія. Лікарська хвороба. Полівалентна сенсибілізація. Передозування абсолютне і 

відносне (токсичні ефекти). Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Побічна дія, 

що виникає при комбінованому застосуванні лікарських засобів. Мутагенність, 

тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність. Принципи лікування 

медикаментозних отруєнь.  
Побічні реакції на лікарські засоби, що впливають на нервову систему: основні 

прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають 

на функцію холінергічних нервів: м-н-холіноміметичні лікарські засоби (холіну альфосцерат), 

антихолінестеразні препарати (неостигміну метилсульфат, галантаміну гідробромід, 



піридостигміну бромід), м-холіноміметики (пілокарпіну гідрохлорид), н-холіноміметики 

(цитизин, нікотин), м,н-холіноблокатори (тригексифениди́л), м-холіноблокуючі лікарські 

засоби (атропіну сульфат, платифіліну гідротартрат, тіотропію бромід, пірензепін, гіосцину 

бутилбромід, прифінію бромід, гоматропіну гідробромід, циклопентолат, тропікамід, 

толтеродин), гангліоблокатори (гексаметонію бромід, гігроній), міорелаксанти (суксаметоній, 

атрокурій, векуронію бромід). Основні прояви та механізми виникнення типових побічних 

реакцій на лікарські засоби, що впливають на адренергічну іннервацію: адреноміметики 

(епінефрину гідрохлорид, норепінефрину гідротартрат, ефедрину гідрохлорид, фенілефрин, 

нафазолін, ксилометазолін, оксиметазолін, клонідин, сальбутамол, фено-терол, гексопреналін, 

добутамін), антиадренергічні лікарські засоби (празозин, доксазозин, тамсулозин, 

пропранолол, атенолол, метопролол, бісопролол, карведілол, резерпін, метилдофа). Основні 

прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на дофамінотропні, серотонінот-
ропні, гістамінотропні та ГАМК-ергічні лікарські засоби (дофаміну гідрохлорид, 

суматриптан). Основні прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на 

лікарські засоби для місцевої анестезії (прокаїн, бензокаїн, артикаїн, лідокаїн, бупівакаїн, 

мепівакаїн, ультракаїн DS), в’яжучі лікарські засоби (танін, вісмуту субцитрат, фітопрепарати, 

що містять поверхневоактивні речовини, траву звіробою, листя шавлії, квітки ромашки), 

адсорбуючі лікарські засоби (вугілля активоване, ентеросгель), та лікарські засоби, що 

подразнюють закінчення чутливих нервів (ментол, розчину аміаку). Основні прояви та 

механізми виникнення типових побічних реакцій на лікарські засоби для наркозу (ефір для 

наркозу, галотан, ізофлуран, севофлуран, дінітрогену оксид, ксенон, пропофол, тіопентал-
натрію, гексобарбітал, кетамін, натрію оксибат). Премедикація як захід, що попереджує 

розвиток побічної дії засобів для наркозу. Основні прояви та механізми виникнення типових 

побічних реакцій на аналгетичні лікарські засоби: опіатні (морфіну гідрохлорид, кодеїну 

фосфат, тримеперидин, фентаніл, трамадол, буторфанол, бупренорфін, налбуфін) та неопіатні 

(метамізол натрію, парацетамол, кетопрофен, декскетопрофен) анальгетичні засоби. Основні 

прояви та механізми виникнення побічних реакцій на психотропні лікарські засоби: 

нейролептики (хлорпромазин, флуфеназину деканат, дроперидол, галоперидол, сульпірид, 

клозапін, рисперидон, оланзапіну), транквілізатори (діазепам, клоназепам, феназепам, 

нітразепам, гідазепам, мебікар, афобазол), гіпнотики (фенобарбітал, нітразепам, доксиламін, 

зопіклон, золпідем, залеплон, суворексант, мелатонін), седативні засоби (натрію бромід), 

препарати літію. Основні прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на 

протиепілептичні лікарські засоби (фенобарбітал, фенітоін, карбамазепін, клоназепам, 

топірамат, натрію вальпроат, ламотриджин, леветірацетам, габапентин), протипаркінсонічні 

лікарські засоби (ліводопа/карбідопа, селегелін, амантадин, ропінерол, праміпексол, 

пірибедил, тригексифеніділ), лікарські засоби для лікування м‘язевої спастичності (баклофен, 

мидокалм), лікарські засоби, що можуть бути використані при хворобі Альцгеймера, 

розсіяного склерозу та аміотрофічного бічного склерозу (холіну альфосцерат, мемантину 

гідрохлорид, гліцин, L-лізину есцинат, церебролізин). Основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на антидепресанти (амітриптилін, флуоксетин, 

венлафаксин, сертралін, сальбутиамін, міртазапін), ноотропні засоби (пірацетам, аміналон, 

вінпоцетин, ніцерголін, пентоксифілін, амінофенілмасляної кислоти, Гінкго Білоба), 

адаптогени рос-линного і тваринного походження (настойка женьшеню, настойка лимоннику, 

екстракт елеутерококу рідко-го, екстракт левзеї рідкого), психостимулятори (кофеїн-бензоат 

натрію), аналептики (кофеїну цитрат, сульфокамфокаїн).  Клінічні симптоми, заходи 

профілактики і допомоги при виникненні побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають 

на нервову систему. Гостре отруєння фосфоорганічними сполуками (ФОС), мускарином, 

атропіном та рослинами, що містять алкалоїди з м-холіноблокуючими властивостями, 

гангліоблокаторами, міорелаксантами, опіатними анальгетиками, транквілізаторами, 

гіпнотиками та препаратами літію. Клінічні симптоми. Заходи допомоги. Антидоти та їх 

механізм дії (рективатори холінестерази, налоксон, флумазеніл). 
Побічні реакції на лікарські засоби, що впливають на обмін речовин: основні 

прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на гормональні препарати: 

гіпоталамусу (трипторелін, окреотид, протирелін, даназол), гіпофізу (соматропін, фолітропін 



альфа, фолітропін бета, гонадотропін хоріонічний, гонадотропін менопаузальний, 

десмопресин, терліпресин, окситоцин, де-заміноокситоцин, карбетоцин), тиреоїдні гормони 

(левотироксин, тіреокомб), антитиреоїдні засоби (тіамазол), йодовміщуючі препарати (калію 

йодид), кальцитонін, гіпоглікемічні лікарські засоби (людський генноінженерний інсулін, 

глібенкламід, глімепірид, гліклазид, метформін, репаглінід, піоглітазон, розіглітазон, ака-
рбозу), лікарські засоби для лікування гіпоглікемії (глюкагон), препарати коркового шару 

наднирників (гідрокортизон, преднізолон, дексаметазон, метилпреднізолон, триамцинолон, 

бетаметазон, будесонід, момета-зону фуроат, беклометазону діпропіонат, флутіказон, 

флуоцинолону ацетонід), препарати статевих гор-монів (естрадіол, прогестерон, 

дидрогестерон, левоноргестрел, тестостерону пропіонат, метилтестостерон), антагоністи 

статевих гормонів (кломіфен, тамоксифен, міфепристон, ципротерон, бікалутамід, флутамід), 

інгібітори біосинтезу статевих гормонів (анастрозол, летрозол, фінастерид, дутастерид), гор-
мональні протизаплідні лікарські засоби, анаболічні стероїди (нандролон). Основні прояви та 

механізми виникнення побічних реакцій на протизапальні лікарські засоби: нестероїдні 

протизапальні засоби (кислоту ацетилсаліцилову, кислоту мефенамову, кеторолак, 

індометацин, диклофенак-натрію, ібупрофен, напроксен, декскетопрофен, мелоксикам, 

целекоксиб, німесулід) та стероїдні протизапальні засоби. Основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на протиалергічні лікарські засоби: блокатори 

гістамінових Н1-рецепторів (дифенгідрамін, хлоропірамін, клімастин, мебгідролін, лоратадин, 

дезлоратадин, цетиризин, левоцетиризин, фенспірид, диметиндену малеат), блокатори 

лейкотрієнових рецепторів (монтелукаст), кислоту кромогліциєву, кетотифен. Основні прояви 

та механізми виникнення типових побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають на 

імунні процеси: препарати тимусу (тималін), стимулятори лейкопоезу (натрію нуклеїнат, 

метилурацил), інтерферони та вакцини, імуносупресивні лікарські засоби (азатіоприн, 

метотрексат, циклофосфамід. хло-рохін, циклоспорин, адалімумаб, омалізумаб). Основні 

прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на вітамінні засоби: водорозчинні 

вітамінні препарати (тіаміну бромід, рибофлавін, піридоксин, кислоту нікотинову, 

ціанокобаламін, кислоту фолієву,метафолін, кислоту аскорбінову, кальцію пангамат, кальцію 

пантотенат), жиророзчинні вітамінні препарати (ретинолу ацетат, токоферолу ацетат, 

менадіон, ергокальциферол, холекальциферол). Клінічні симптоми, заходи профілактики і 

допомоги при виникненні побічних реакцій на лікарські засо-би, що впливають на обмін 

речовин. 
Побічні реакції на лікарські засоби, що впливають на респіраторну систему, 

шлунково-кишковий тракт, функції нирок та репродуктивні процеси: основні прояви та 

механізми виникнення типових побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають на 

респіраторну систему: бронхолітики (сальбутамол, фенотерол, формотерол, салметерол, 

іпратропію бромід, тіотропію бромід, теофілін, амінофілін, комбінованих препаратів), 

лікарські засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних 

шляхів (фенспірид), стимулятори дихання (кофеїну цитрат, сульфокамфокаїн), протикашльові 

засоби (кодеїну фосфат, глауцин, бутамірат), відхаркувальні засобів та муколітики (препарати 

алтею, термопсис, трипсин кристалічний, мукалтин, ацетилцистеїн, гвайфенезин, бромгексин, 

амброксол). Основні прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на лікарські 

засоби, що впливають на шлунково-кишковий тракт: засоби, що впливають на апетит та 

використовуються для лікування анорексії та булімії (полин гіркий, орлістат), лікарські 

засоби, що використовуються при порушеннях функції залоз шлунка (пепсин, сік шлунковий 

натуральний, кислота хлористоводнева розбавлена, вісмуту трикалія дицитрат, уранітидин, 

фамотидин, омепразол, лансопразол, декслансопразол, пірензепін, алмагель, маалокс, натрію 

альгінат, мізопростол), засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових 

розладах (ме-беверин, прифінію бромід, гіосцину бутилбромід, сіметикон), стимулятори 

моторно-евакуаційної функції верхніх відділів ШКТ (домперидон, метоклопрамід), 

протиблювотні засоби (діфенгідрамін, ондасетрон, тропісетрон, метоклопрамід), лікарські 

засоби, що використовують при порушенні екскреторної функції підшлункової залози 

(панкреатин, апротинін, кислоту амінокапронову), жовчогінні засоби (кислоту 

урсодезоксихолеву, холосас, магнію сульфат), гепатопротектори та холелітолітичні лікарські 



засоби (сілімарин, ессенціальні фосфоліпіди, адеметіонін, аргінін), проносні (бісакодил, 

натрію пікосульфат, лактулоза, макрогол, рицинову олію) та антипроносних лікарських 

засобів (лопераміду гідрохлорид), пробіотики. Основні прояви та механізми виникнення 

типових побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають на функції нирок: сечогінні 

(фуросемід, торасемід, ацетазоламід, гідрохлортіазид, індапамід, спіронолактон, еплеренон, 

триамтерен, манітол), протиподагричні засоби (аллопуринол). Основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають на міометрій 

(динопрост, динопростон, окситоцин, дезаміноокситоцин, ергометрину малеат, карбетоцин, 

атозибан). Клінічні симптоми, заходи профілактики і допомоги при виникненні побічних 

реакцій на лікарські засоби, що впливають на респіраторну систему, шлунково-кишковий 

тракт, функції нирок та репродуктивні процеси. 
Побічні реакції на лікарські засоби, що впливають функції крові та серцево-

судинної системи: основні прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на 

лікарські засоби, що впливають на гемопоез (заліза (ІІ) сульфат, заліза (ІІІ) гідроксиду 

полімальтозат, заліза (ІІІ) карбоксимальтози, епоетинальфа, ціанокобаламін, кислоту фолієву, 

натрію нуклеїнат, метилурацил, філграстим, меркаптопурин, метотрексат) та гемостаз 

(менадіон, кислоту амінокапронову, кислоту транексамову, апротинін, ептакогальфа, 

етамзилат, кальцію хлорид, тромбін, ревул, гепарин, фраксипарин, рівароксабан, дабігатрану 

етекілат, варфарин, фібринолізин, альтеплазу, кислоту ацетилсаліцилову, дипіридамол, 

клопідогрель, пентоксифілін). Основні прояви та механізми виникнення типових побічних 

реакцій на антигіпертензивні лікарські засоби: інгібітори АПФ (каптоприл, еналаприл, 

лізиноприл); блокатори рецепторів ангіотензину II (лозартан, телмісартан, валсартан); 

антагоністи кальцію (ніфедипін, амлодипін); сечогінні препарати (індапамід, фуросемід, 

торасемід, гідрохлортіазид, спіронолактон), центральні α2-адреноміметики (клонідин, 

метилдофа); агоністи імідазолінових рецепторів в (моксонідин), α1-адреноблокаторів 

(празозин, доксазозин); симпатоліти-ків (резерпін); периферичні вазоділататори (натрію 

нітропрусид, магнію сульфат, гідралазин). Основні прояви та механізми виникнення типових 

побічних реакцій на антиангінальні лікарські засоби: органічні нітрати (гліцерил тринітрат, 

ізосорбіду динітрат, ізосорбіту мононітрат), блокатори кальцієвих каналів (верапаміл, 

ніфедипін, амлодипін, ділтіазем), блокатори If-каналів (івабрадин), судинорозширювальні 

засоби міотропної дії (дипіридамол, папаверину гідрохлорид, дротаверин), рефлекторного 

типу дії (валідол) та енергозберігаючх засобів (триметазидин). Основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на протиатеросклеротичні лікарські засоби: статини 

(ловастатин, симвастатин, аторвастатин, розувастатин), фібрати (фенофібрат), групу ніацину 

(нікотинову кислоту), секвестранти жовчних кислот (холестірамін), інгібітори абсорбції 

холестерину (езетеміб), ліпідомодифікуючі засоби (алірокумаб), етиловий ефір омега-3-
кислот. Основні прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на 

протиартитмічні лікарські засоби з мембраностабілізуючою дією (хінідину сульфат, 

прокаїнамід, лідокаїну гідрохлорид, флекаїнід, фенітоїн, етацизин, пропафенон), блокаторів 

калієвих (аміодарон, дронедарон), кальцієвих каналів (верапамілу) та if-каналів (івабрадину), 

препаратів калію (калію хлориду, аспарагінату калію і магнію). Основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на кардіотонічні лікарські засоби: серцеві глікозиди 

(строфантин, корглікон, дигоксин) та неглікозидні кардіотонічні лікарські засоби (добутамін, 

дофамін, левосимендан). Гостре та хронічне отруєння серцевими глікозидами. Заходи 

допомоги та профі-лактика. Клінічні симптоми, заходи профілактики і допомоги при 

виникненні побічних реакцій на лікарські засоби, що впливають функції крові та серцево-
судинної системи 

Побічні реакції на хіміотерапевтичні лікарські засоби: основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на антисептичні та дезінфікуючі засоби: галогени та 

галогенвмісні сполуки (хлоргексидину біглюконат, цитеал, гіпохлорид натрію, розчин йоду 

спиртовий, йоддицерин, йодинол, повідон-йод), окисники (перекису водню, калію 

перманганат), кислоти та луги (кислоту саліцилову, кислоту борну, кислоту лимонну, натрію 

гідрокарбонат, розчин аміаку, тетраборат натрію), препарати солей ртуті, свинцю, срібла, 

вісмуту, міді, цинку, групу фенолу (фенол, резорцин, тимол), формальдегід, нітрофурани 



(фурацилін, фуразолідон), барвники (діамантовий зелений, метилено-вий синій, етакридину 

лактат), спирти (спирт етиловий, спирт ізопропіловий), детергенти (етоній, декаметоксин, 

хлоргексидину біглюконат, мірамістин), антибактеріальні засоби рослинного походження 

(сангвіритрин, хлорофиліпт, евкалімін), комбіновані препарати (стериліум, кутасепт). Гостре 

отруєння кислотами, лугами, солями металів, фенольними сполуками, формальдегідом та 

спиртом етиловим. Антидотна та симптоматична терапія. Основні прояви та механізми 

виникнення типових побічних реакцій на синтетичні протимікробні лікарські засоби: 

сульфаніламідні препарати (ко-тримоксазол), похідні хінолону (нітроксолін), фторхінолону 

(офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин), нітрофурану (фурацилін, 

фуразолідон, фурагін, нітрофурантоїн) та синтетичні протимікробні лікарські засоби різної 

хімічної структури (метронідазол, лінетолід). Основні прояви та механізми виникнення 

типових побічних реакцій на антибіотики: групи пеніциліну (бензилпеніциліну натрієву сіль, 

бензатину бензилпеніцилін, біцилін–5, оксациліну натрієву сіль, ампіцилін, амоксицилін, 

феноксиметилпеніцилін), карбапенемів (меропенем), монобактамів (азтреонам), 
цефалоспоринів (цефазолін, цефалексин, цефуроксим, цефтріаксон, цефпіром), макролідів 

(еритроміцин, спіраміцин, джозаміцин, рокситроміцин, кларитроміцин, азитроміцин), 

лінкозамідів (лінкоміцину гідрохлорид, кліндаміцин), тетрациклінів (тетрациклін, 

доксицикліну гідрохлорид), препаратів групи нітробензолів (хлорамфенікол), поліміксинів 

(колістиметат натрію), аміноглікозидів (стрептоміцину сульфат, гентаміцину сульфат, 

амікацину сульфат, тобраміцин), глікопептидів (ванкоміцин, тейкопланін), фузидин натрію, 
мупіроцин. Алергічні, імунобіологічні та фармакотоксичні побічні ефекти антибіотиків. 

Антибіотикорезитентність. Основні прояви та механізми виникнення типових побічних 

реакцій на протимікозні лікарські засоби (ністатин, амфотерицин В, натаміцин, кетоконазол, 

клотримазол, міконазол, флуконазол, ітраконазол, тербінафін, деквалінія хлорид). Основні 

прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на лікарські засоби, що 

застосовуються для лікування туберкульозу: похідні гідразиду ізонікотинової кислоти 
(ізоніазид), антибіотики (рифампіцин, стрептоміцину сульфат, канаміцин, циклосерин, 

амікацин). Основні прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на 

противірусні препарати: препарати, що використовуються для профілактики та лікування 

грипу (римантадин, озельтамівіру, інтерферони), лікарські засоби, що застосовують при 

герпетичних інфекціях (ацикловір, валацикловір, ганцикловір), інтерферони (інтерферону 

альфа 2b), індуктори синтезу інтерферону (циклоферон, амізон, кагоцел, протефлазид), 

противірусні засоби у комплексному лікуванні хворих на СНІД (зідовудин, абакавір). Основні 

прояви та механізми виникнення типових побічних реакцій на протималярійні (хлорохін, 

примахін, хінін, піреметамін, фансидар), протипротозойні (метронідазол, тинідазол) та 

протигельмінтні препарати (левамізол, пірантел, піперазину адіпинат, діетилкарбамазин, 

празіквантел, ніклозамід, мебендазол, альбендазол).Основні прояви та механізми виникнення 

типових побічних реакцій на протипухлинні лікарські засоби: алкіліюючі сполуки (сарколізин, 

циклофосфамід, допан, хлорбутин, мієлосан), антиметаболіти (метотрексат, меркаптопурин, 

фторурацил, цитарабін), препарати платини (цисплатин), ферменти (L-аспарагіназа), ан-
трациклінові антибіотики (доксорубіцин), алкалоїдіи (вінкристин, вінбластин, паклітаксел), 

гормональні засоби, препарати тваринного походження, моноклональні антитіла. Клінічні 

симптоми, заходи профілактики і допомоги при виникненні побічних реакцій на 

хіміотерапевтичні лікарські засоби. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


