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Вступ 

Клінічна фармакологія - це наука про застосування лікарських препаратів 

(ЛП) у людини. Клініцисти всіх спеціальностей призначають ЛП у своїй 

щоденній практиці, і це, без перебільшення, має користь, проте це є й найбільш 

небезпечним фактором у нашій професійній діяльності. Розуміння принципів 

клінічної фармакології є основою безпечного та ефективного лікування хворих, 

ось чому цей предмет має важливе значення у навчальній програмі з медицини. 

Методичні рекомендації адресовані в першу чергу студентам і 

починаючим свою клінічну практику лікарям усіх спеціальностей, а також 

іншим фахівцям, які все частіше призначають ліки (включаючи фармацевтів, 

медсестер і деяких інших суміжних фахівців). Клінічна фармакологія – це 

предмет, який швидко розвивається, і цілком залежить від досягнень 

фармацевтичної промисловості тощо. Розвиток геноміки і протеоміки дав 

додаткові знання і можливості для розробки ліків з новими і більш 

специфічними мішенями. Отриманні знання дозволяють змінити концепцію та 

підходи фармакотерапії, але базові принципи залишаються незмінними. Тому в 

методичних рекомендаціях розглядаються загальні принципи клінічної 

фармакології, а саме питання фармакокінетики та фармакодинаміки, які на 

погляд автора мають важливе значення у клінічній медицині. 

Загальні принципи клінічної фармакології 

Базові знання про механізм дії ЛП і про те, як організм взаємодіє з ліками, 

дозволяють безпечно і ефективно призначати ЛП. До двадцятого століття 

призначення лікарських засобів ґрунтувалося на розумних спостереженнях і 

фольклорі, а медична практика в основному залежала від застосування сумішей 

натуральних рослинних або тварин речовин. Ці препарати містили ряд 

фармакологічно-активних речовин в різних кількостях (наприклад, 

порошкоподібна кора дерева цинхону, яка, як тепер відомо, містить хінін, 

використовувалася корінними жителями Перу для лікування «лихоманки», 

викликаної малярією). 



За останні 100 років сформувалося більш глибоке розуміння біохімічних і 

патофізіологічних процесів, що впливають на розвиток хвороби. Хімічний 

синтез агентів з добре вивченою і специфічною дією на клітинні механізми 

привів до появи багатьох потужних і ефективних ЛП. Крім того, досягнення в 

області виявлення цих сполук в рідинах організму дозволили дослідити 

взаємозв'язок між режимом дозування, рівнем концентрації препарату в 

залежності від рідин організму, зокрема в плазмі, і відповідними результатами 

призначення ЛП. Знання цієї залежності між концентрацією і ефектом, а також 

факторів, що впливають на концентрацію та розподіл ЛП, лежать в основі 

начальних етапів процесу розробки ліків. 

Розділ 1. Клінічна фармакокінетика 

Всмоктування 

Всмоктування ЛП після перорального прийому характеризується двома 

основними параметрами: швидкість всмоктування (абсорбції) і біодоступність. 

Швидкість абсорбції частково залежить від фізико-хімічних характеристик ЛП 

та складу препарату. Зниження швидкості абсорбції може привести до більш 

плавної зміни показників «концентрація-час», меншої вірогідності для 

виникнення концентраційно-залежних побічних ефектів і може дозволити менш 

часте призначення ЛП в процесі дозування. 

Біодоступність - це термін, який використовується для опису частки дози, 

яка всмоктується в системний кровообіг. Вона може варіюватися від 0 до 100% 

і залежить від ряду фізико-хімічних і клінічних факторів. 

Низька біодоступність буває, якщо ЛП має низьку розчинність або 

руйнується під дією кислоти в шлунку. На біодоступність препарату може 

вплинути зміна лікарської форми, додаткових компонентів у препараті, прийом 

їжі, сумісне призначення з іншими ЛП, особливості метаболізму кишкової 

флори, кишкової стінки або печінки тощо. Наприклад, антациди можуть 

зменшувати всмоктування хінолонових антибіотиків, таких як 

ципрофлоксацин, пов'язуючи ЛП в кишечнику. 



Метаболізм першого проходження відноситься до метаболізму ЛП, який 

відбувається по шляху з просвіту кишечника в системний кровоток. Для 

більшості ЛП, що приймаються перорально, абсорбція відбувається через 

частину шлунково-кишкового епітелію, який дренується венами, які утворюють 

частину гепатопортальної системи. Отже, навіть якщо ЛП добре всмоктуються, 

перш ніж потрапити в системну циркуляцію ліки повинні пройти через печінку. 

Для ЛП, схильних до великого печінкового метаболізму, значна частина 

перорально введеної дози може бути метаболізована ще до того, як вона 

досягне місця фармакологічної дії. Наприклад, метаболізм інсуліну в просвіті 

кишечника настільки великий, що робить пероральну терапію неможливою.  

Метаболізм першого проходження має двояке значення: 

1. Це одна з причин очевидних відмінностей в біодоступності ЛП у різних 

людей. Навіть у здорових людей спостерігаються значні відмінності в здатності 

печінки до метаболізму.  

2. У пацієнтів з тяжкими захворюваннями печінки метаболізм першого 

проходження може бути різко знижений, що призводить до появи більшої 

кількості активного препарату або його метаболітів в системному кровообігу. 

Розподіл 

Як тільки ЛП потрапляють у кровоток, вони починають розподілятися по 

тканинах. Ступінь цього розподілу залежить від ряду факторів, включаючи 

зв'язування ЛП з білками плазми, розчинність ЛП у ліпідах і інтенсивність 

регіонального кровотоку. Обсяг розподілу, VD, - це видимий обсяг рідини, в 

якому розподіляються ЛП виходячи з кількості препарату в організмі і 

виміряної концентрації ЛП в плазмі або сироватці. 

ЛП рідко розподіляються у фізіологічно значущих обсягах. Якщо більша 

частина препарату пов'язана з тканинами, концентрація в плазмі крові буде 

низькою, а VD - високим, в той час як високий ступінь зв'язування з білками 

плазми буде підтримувати високі концентрації ЛП в крові і низький VD. Для 

більшості препаратів VD залежить від балансу між зв'язуванням в плазмі і 



секвестрацією або зв'язуванням різними тканинами організму, наприклад, 

м'язової та жирової. Тому обсяг розподілу (VD) може значно змінюватись. 

Клінічна значимість обсягу розподілу (VD) 

Знання обсягу розподілу (VD) може бути використано для визначення 

розміру навантажувальної дози, якщо потрібно отримати негайну відповідь на 

фармакотерапію. При цьому передбачається, що терапевтичний успіх тісно 

пов'язаний з концентрацією ЛП в плазмі крові і що при раптовому введенні 

великої дози препарату не виникне побічних ефектів. Цей метод іноді 

застосовується в тих випадках, коли для отримання фармакологічного ефекту 

на ЛП треба було б багато годин або днів, якщо б з самого початку 

запроваджувалася звичайна підтримуюча доза. Наприклад, призначення та 

використання у клінічній практиці дигоксину. Якщо ЛП має вузький 

терапевтичний індекс визначальним фактором при розрахунку дози ЛП є вага 

тіла. 

Зв'язування з білками плазми 

У крові певна частина ЛП зв'язується з білками плазми - в основному 

альбуміном (кислі препарати) і α1-кислим глікопротеїном (основна більшість 

препаратів). Тільки незв'язана, або вільна, фракція ЛП розподіляється, тому що 

пов'язаний з білком комплекс занадто великий, щоб пройти через мембрани. 

Саме незв'язана частина, як правило. відповідає за фармакологічні ефекти - як 

за цільову відповідь (мета призначення ЛП), так і за небажані побічні ефекти 

ЛП. 

Зміни в зв'язуванні з білками (наприклад, в результаті конкурентної 

взаємодії) зазвичай призводять до минущого збільшення вільної концентрації 

ЛП, але рідко мають клінічне значення. Проте, загальна концентрація ЛП буде 

нижче, і вимір під час розрахунку дози може бути невірно тлумачений, якщо не 

враховувати більш високу вільну фракцію ЛП. Це поширена проблема при 

інтерпретації концентрації фенітоїну, де вільна фракція може коливатися від 

10% у нормального пацієнта до 40% у пацієнта з гіпоальбумінемією і 

порушенням функції нирок. 



Кліренс 

Кліренс - це сума всіх процесів виведення ЛП, які визначаються, головним 

чином, печінковим метаболізмом і нирковою екскрецією. Кліренс може бути 

визначений як теоретичний об'єм рідини, з якого ЛП повністю виводиться за 

певний період часу. При безперервному внутрішньовенному введенні ЛП або 

при багаторазовому пероральному прийомі в кінцевому підсумку досягається 

баланс між кількістю введеного (швидкість дозування) і виведеного (кількість, 

виведена за певний період часу) препарату. Цей баланс призводить до 

формування постійної кількості ЛП в організмі, яка залежить від швидкості 

дозування і кліренсу. Ця кількість ЛП відображається в плазмі або сироватці 

крові у вигляді стійкої концентрації (Cск). Внутрішньовенна інфузія з 

постійною швидкістю дає постійну Cск, в той час як препарат, що приймається 

перорально через регулярні проміжки часу, призводить до коливань між піками 

і спадами концентрацій (рис. 1). 

 

Рис. 1. Профіль часу стійкої концентрації (Cск) при пероральному прийомі 

ЛП (суцільна лінія) і внутрішньовенному призначені ЛП з постійною 

швидкістю (переривчаста лінія) (за матеріалами McKay G.A. et al., 2013). 

 

Кліренс в значній мірі залежить від ефективності, з якої печінка та/або 

нирки можуть вивести ЛП. Кліренс буде змінюватися при захворюваннях, які 

вражають ці органи або впливають на кровопостачання цих органів. У 

стабільних клінічних умовах кліренс залишається постійним і прямо 

пропорційним дозі ЛП. 



Важливим висновком зазначеного є те, що при подвоєнні дози ЛП середній 

показник Cск (Cсксередня) подвоюється, а при зменшенні дози ЛП вдвічі - 

середній показник Cсксередня для більшості препаратів зменшується вдвічі. У 

фармакокінетичних термінах це називається першим порядком або лінійним 

процесом, і є результатом того факту, що швидкість елімінації ЛП пропорційна 

кількості препарату, присутнього в організмі. 

Одноразова внутрішньовенна болюсная доза  

Ряд важливих фармакокінетичних принципів можна визначити, 

розглянувши концентрації ЛП, які виникають у плазмі крові після одноразового 

прийому болюсної дози внутрішньовенно призначеного ЛП (рис. 2). Цим 

можна визначити час, протягом якого буде досягнуто стійкої концентрації (Cск) 

ЛП у плазмі крові після початку регулярного лікування або після будь-якої 

зміни дози. 

 

Рис. 2. Графік залежності концентрації від часу після виконання болюсної 

внутрішньовенної ін'єкції. Перетин на осі «Концентрація», C0, є концентрацією, 

отриманою в результаті миттєвого введення болюсної дози (за матеріалами 

McKay G.A. et al., 2013). 

 

Як правило, під час відсутності навантажувальної дози стійка концентрація 

(Cск) досягається через чотири-п'ять періодів напіввиведення (рис. 3). Крім 



того, якщо випадково були призначені токсичні дози ЛП, дуже корисно 

оцінити, скільки часу буде потрібно для того, щоб ці дози досягли 

терапевтичного діапазону (безпечного рівня), або скільки часу буде потрібно 

для повного виведення ЛП після припинення його прийому. Зазвичай 

елімінація фактично завершується через чотири-п'ять періодів напіввиведення 

(рис. 4). 

 

Рис. 3. Графік залежності концентрації від часу при регулярному 

пероральному прийомі ЛП (пояснює накопичення ЛП до стабільного стану) (за 

матеріалами McKay G.A. et al., 2013). 

 

Період напіввиведення може також використовуватися для визначення 

інтервалів дозування для досягнення цільового профілю «концентрація-час». 

Наприклад, для досягнення піку концентрації гентаміцину 8 мг/л і рівня 0,5 

мг/л у пацієнта з періодом напіввиведення 3 години, інтервал дозування 

повинен становити 12 годин (концентрація знизиться з 8 мг/л до 4 мг/л через 3 

години, до 2 мг/л через 6 годин, до 1 мг/л через 9 годин і до 0,5 мг/л через 12 

годин). 



 

Рис. 4. Графік концентрації в залежності від часу після внутрішньовенної 

ін'єкції. Нахил лінії дорівнює -k (за таким графіком можна визначити константу 

швидкості елімінації і період напіввиведення препарату, відзначаючи час, 

протягом якого концентрація впала до половини свого початкового значення) 

(за матеріалами McKay G.A. et al., 2013). 

 

Однак для багатьох ЛП схеми дозування повинні бути розроблені таким 

чином, щоб підтримувати концентрацію в діапазоні, який дозволяє уникнути 

високих (потенційно токсичних) піків або низьких, неефективних рівнів. 

Надмірні коливання в профілі «концентрація-час» можна запобігти, вводячи 

препарат з інтервалом менше одного періоду напіввиведення або 

використовуючи препарат з уповільненим вивільненням. 

Лінійна і нелінійна кінетика 

В ході обговорення кліренсу було відзначено, що відмінною рисою 

лінійної фармакокінетики є пропорційність між потужністю дози та стабільною 

концентрацією. Це відбувається тому, що швидкість елімінації пропорційна 

кількості ЛП в організмі, а кліренс залишається постійним. Однак це не завжди 

так для деяких ЛП, наприклад фенітоїну, етилового спирту і гепарину. Коли 

ферменти, відповідальні за їх метаболізм, досягають точки насичення, 

швидкість елімінації, що виражається в кількості ЛП, виведеного за певний 

період часу, не збільшується у відповідь на підвищення концентрації (або 



збільшення кількості препарату в організмі), а стає постійною. Це призводить 

до нелінійної кінетики або кінетики нульового порядку.  

Клінічна значимість нелінійної кінетики полягає в тому, що невелике 

збільшення дози ЛП може привести до значного збільшення концентрації. Це 

особливо важливо, коли токсичні побічні ефекти тісно пов'язані з 

концентрацією, як у випадку з фенітоїном. 

Принципи виведення ліків  

Метаболізм ліків  

ЛП виводяться з організму двома основними механізмами: (1) метаболізм в 

печінці і (2) ниркова екскреція. ЛП, які розчиняються у воді, зазвичай 

виводяться нирками в незмінному вигляді. Ліпідорозчинні ЛП виводяться 

нирками нелегко, оскільки після гломерулярної фільтрації вони в значній мірі 

реабсорбуються з проксимальних канальців. Першим кроком у виведенні таких 

ліпідорозчинних ЛП є метаболізм до більш полярних (водорозчинних) з'єднань. 

Цей процес відбувається в основному в печінці, але може також відбуватися в 

кишечнику і вносити свій вклад в елімінацію першого етапу.  

Метаболізм ЛП зазвичай відбувається в дві фази:  

Фаза 1 - в основному окислення, а також відновлення або гідроліз до більш 

полярного з'єднання. Окислення може відбуватися різними способами по 

атомам вуглецю, азоту або сірки, а також за допомогою N- і O-деалкілування. 

Ці реакції каталізуються цитохром P450-залежною системою 

ендоплазматичного ретікулуму. Хоча в тканинах людини присутні безліч 

ізоформ Р450, лише деякі з них грають важливу роль в метаболізмі ЛП. До цих 

ферментів, що мають різну субстратну специфічність, відносяться CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 і CYP3A4. Індукція або інгібування 

одного або декількох з цих ферментів може лежати в основі клінічно значущих 

лікарських взаємодій. 

Метаболіти фази 1 зазвичай мають лише незначні структурні відмінності 

від материнського ЛП, але можуть проявляти зовсім іншу фармакологічну дію. 



Наприклад, в результаті метаболізму азатіоприну утворюється потужний 

антиметаболіт 6-меркаптопурин.  

Фаза 2 - Кон'югація, зазвичай шляхом глюкоронізації або сульфатування, 

робить хімічні з'єднання ЛП більш полярними. Ця фаза включає в себе 

додавання невеликих ендогенних молекул до материнського ЛП або до його 

метаболіту фази 1, що майже завжди призводить до скасування 

фармакологічної активності. 

Метаболічні лікарські взаємодії 

Велика кількість ЛП метаболізуються системою Р450, що надає 

передумови для виникнення двох типів взаємодії ЛП - індукції або блоку 

ферменту. 

Індукція  

Індукція ферментів може бути визначена як збільшення кількості та 

активності ферментів, метаболізуючих ЛП. Вона є наслідком нового синтезу 

білка в результаті тривалого впливу індукуючого ЛП. Хоча препарат може 

індукувати свій власний метаболізм, він також може прискорювати метаболізм 

і кліренс неспоріднених з'єднань. Відомо, що багато сполук діють як індуктори 

ферментів у тварин у токсичних дозах, але відносно небагато ЛП викликають 

клінічно значиму індукцію у людей при використанні в терапевтичних дозах. У 

практичних цілях протисудомні препарати (карбамазепін, фенітоїн) і 

рифампіцин є найбільш потужними індукторами ферментів в клінічному 

застосуванні і викликають численні клінічно значущі лікарські взаємодії, 

пов'язані, головним чином, з підвищенням рівня індукції ферментів, лікарських 

взаємодій, пов'язаних, головним чином, зі збільшенням метаболізму субстратів 

CYP2C9, CYP2C19 і CYP3A4, включаючи, наприклад, естроген і прогестерон, 

що входять до складу комбінованих оральних контрацептивів. Індукція 

ферменту, однак, не обмежується прийомом рецептурних препаратів. Звіробій, 

рослинний препарат, також може викликати індукцію ферментів, а паління 

сигарет спричинює індукцію субстратів CYP1A2. 

Інгібування  



Одночасний прийом ЛП може також привести до пригнічення активності 

ферменту, причому багато інгібіторів P450 проявляють значну ізоформну 

вибірковість (табл. 1). У деяких випадках це може призводити до розвитку 

потенційно небезпечних побічних ефектів, наприклад, кетоконазол знижує 

метаболізм субстрату CYP3A4, терфенадин, призводить до подовження 

інтервалу QT і появі синдрому серцебиття. Як і в разі індукції, інгібування P450 

не обмежується прийомом ЛП. Грейпфрутовий сік є інгібітором активності 

CYP3A4 і викликає клінічно значущі взаємодії з низкою препаратів, 

включаючи мідазолам, симвастатин і терфенадин.  

Очевидно, що виражене інгібування ферментів може призвести до того, що 

концентрація інгібуємого ЛП в плазмі крові у багато разів перевищить 

допустиму, що може бути серйозною проблемою безпеки використання 

препарату. Наприклад, спільне призначення кетоконазолу або ритонавіру зі 

снодійним препаратом мідазоламом збільшує експозицію мідазоламу в плазмі 

крові у 15-20 разів, чого зазвичай у клінічній практиці слід уникати. 

Таблиця 1 

Інгібітори P450, які беруть участь в лікарських взаємодіях 

Ізоформа 

ферменту 

Типові інгібітори 

CYP1A2 Фурафіллін, флувоксамін, ципрофлоксацин 

CYP2C9 Флуконазол, кетоконазол, сульфафеназол 

CYP2C19 Омепразол, кетоконазол, циметидин  

CYP2D6 Хінідин, флуоксетин, ритонавір 

CYP2E1 Дісульфірам 

CYP3A4 Кетоконазол, ітраконазол, ритонавір, кларитроміцин, дилтіазем 

 

Генетичні чинники метаболізму  

Швидкість метаболізму ЛП у здорових людей різна. Хоча частково ця 

мінливість є наслідком факторів навколишнього середовища, включаючи вплив 

індукторів і інгібіторів, основним фактором, що сприяє міжіндивідуальній 

мінливості метаболізму, є генетична основа ферментів, які метаболізують ЛП. 

Хоча у більшості ферментів P450 присутній генетичний компонент, деякі 

ферменти (наприклад, CYP2C19 і CYP2D6) дійсно демонструють генетичний 



поліморфізм. Це призводить до появи окремих субпопуляцій «поганого» і 

«доброго» метаболізму, де «поганий» метаболізм характеризується недоліком 

конкретного ферменту. Існує ряд ферментів під поліморфним контролем, і 

деякі клінічно важливі приклади наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Основні ферменти, що демонструють генетичний поліморфізм 

Фермент Типовий субстрат Характеристики 

CYP2C19 S -Мефенітоін, діазепам, 

омепразол 

Близько 2-5% білих людей мають 

поганий метаболізм та 18-23% 

японців мають цей фенотип 

CYP2D6 Пропафенон, флекаінамід, 

дезипрамін 

Близько 7% білих людей мають 

поганий метаболізм, близько 2%  

чорношкірих американців і більше 

1% японців/китайців мають цей 

фенотип 

N-ацетіл-

трансфераза 

Гидралазин, 

сульфаніламіди, ізоніазид, 

прокаїнамід 

Близько 50% білих людей мають 

цей фенотип 

 

Як і у випадку з пригніченням ферментів, генетичний поліморфізм в першу 

чергу стосується ЛП, які мають вузький терапевтичний індекс і які 

метаболізуються в основному одним поліморфним ферментом. У таких 

випадках слід визначити фенотип пацієнта і використовувати більш низькі дози 

ЛП або слід розглянути альтернативну фармакотерапію. 

Ниркова екскреція 

В ниркової екскреції ЛП беруть участь три процеси: 

1. Гломерулярна фільтрація: це найбільш поширений шлях ниркової 

елімінації. Вільний ЛП виводиться шляхом фільтрації, а пов'язаний з білками 

препарат залишається в крові, де частина його дисоціює для відновлення 

концентраційної рівноваги. 

2. Активна секреція в проксимальному канальці: як слабкі кислоти, так і 

слабкі луги мають специфічні секреторні ділянки в клітинах проксимальних 

канальців. Цим шляхом виводяться пеніциліни, а також близько 60% 

прокаїнаміду. 



3. Пасивна реабсорбція в дистальному канальці: відбувається тільки з 

неіонізованими, тобто ліпідорозчинними, ЛП. pH сечі визначає всмоктування та 

реабсорбцію слабких кислот і луг, що в свою чергу визначає ступінь іонізації 

ЛП. Якщо функція нирок порушена, наприклад, в наслідок хвороби або 

літнього віку, то кліренс ЛП, які зазвичай виводяться нирками, знижується. 

Розділ 2. Клінічна фармакодинаміка 

ЛП використовуються в фармакотерапії для полегшення симптомів 

захворювання (симптоматична терапія, наприклад парацетамол від гіпертермії, 

диклофенак натрію від болю та нітрогліцерин для лікування стенокардії, 

леводопа при хворобі Паркінсона); впливу на патогенний чинник (етіотропна 

терапія, наприклад призначення антибіотиків); покращення течії або прогнозу 

захворювання (патогенетична терапія, наприклад антигіпертензивні препарати і 

статини при серцево-судинних захворюваннях); усунення певного дефіциту 

(замісна терапія, наприклад левотироксин при гіпотиреозі, інсулін при 

цукровому діабеті) та профілактики захворювань (профілактична терапія, 

наприклад призначення вітамінів, вакцинопрофілактика тощо). 

Деякі ЛП одночасно полегшують симптоми і покращують прогноз 

захворювання (наприклад, β-блокатори при ішемічній хворобі серця). Якщо 

призначений ЛП не впливає позитивно на стан хворого, необхідно поставити 

під сумнів необхідність застосування засобу і припинити його використання. 

Навіть якщо є чіткі показання до застосування ЛП, необхідно враховувати 

можливість побічних ефектів і взаємодії з іншими препаратами. які на даний 

час приймає пацієнт. 

Механізми дії ЛП  

Дія на рецептор  

Рецептор - це специфічна макромолекула, зазвичай білок, розташований 

або в клітинних мембранах, або всередині клітини, з яким може зв'язуватися 

певна група лігандів, ЛП або речовин природного походження (таких як 

нейромедіатори або гормони) і надавати фармакологічну дію. Існує три типи 

лігандів: агоністи, антагоністи і часткові агоністи. Агоніст - це речовина, яка 



стимулює або активує рецептор для отримання ефекту, наприклад, сальбутамол 

на β2-рецепторі. 

Антагоніст запобігає дії агоніста, але сам не робить ніякого ефекту, 

наприклад, лозартан на рецептор ангіотензину II. Частковий агоніст стимулює 

рецептор в обмеженій мірі, запобігаючи при цьому подальшу стимуляцію 

природними агоністами, наприклад, арипіпразол на D2 і 5-HT1a рецептори.  

Біохімічні події, які відбуваються в результаті взаємодії агоніста з 

рецептором і викликають ефект, дуже складні. Існує безліч типів рецепторів, і в 

деяких випадках були визначені їх підтипи, які також мають терапевтичне 

значення, наприклад, α і β-адренорецептори, нікотинові і мускаринові 

холінергічні рецептори.  

Дія на фермент 

Ферменти, як і рецептори, є білковими макромолекули, з якими 

взаємодіють субстрати, викликаючи активацію або інгібування. ЛП, широко 

використовувані в клінічній практиці і які надають свою дію через ферменти, 

зазвичай діють шляхом пригнічення, наприклад: 

1 Аспірин пригнічує циклооксигеназу (ЦОГ) тромбоцитів. 

2 Рамиприл пригнічує ангіотензин-перетворюючий фермент (АПФ). 

Антагоністи рецепторів ЛП і інгібітори ферментів можуть діяти як конкурентні, 

оборотні антагоністи або як неконкурентні, незворотні антагоністи. Ефекти 

конкурентних антагоністів можна подолати шляхом збільшення дози 

ендогенних або екзогенних агоністів, в той час як дія необоротних антагоністів 

зазвичай не може бути подоланою, що призводить до збільшення тривалості 

ефекту. 

Дія на мембранні іонні канали  

Проведення імпульсів в нервових тканинах і електромеханічний зв'язок в 

м'язах залежать від переміщення іонів, зокрема натрію, кальцію і калію, через 

мембранні канали. Кілька груп ЛП порушують ці процеси, наприклад:  

1. Ніфедипин пригнічує транспорт кальцію через повільні канали активних 

клітинних мембран.  



2. Фуросемід пригнічує спільний транспорт Na+/K+/Cl= в висхідному 

відділі петлі Генле. 

Цитотоксична дія  

ЛП, що застосовуються при злоякісних утвореннях або при лікуванні 

інфекцій, можуть «знищувати» злоякісні клітини або мікроорганізми. Часто 

механізми дії визначаються в термінах впливу на специфічні рецептори або 

ферменти. В інших випадках хімічний вплив (алкілування) пошкоджує ДНК 

або інші макромолекули і призводить до загибелі клітини або загибелі клітин 

або припинення їх розподілу. 

Взаємозв'язок «доза-ефект» 

Залежність «доза-ефект» може бути крутою або плоскою. Крута залежність 

має на увазі, що невеликі зміни дози ЛП приведуть до великих змін клінічної 

відповіді (розвитку фармакологічного ефекту) або несприятливих ефектів, в той 

час як плоска залежність має на увазі, що збільшення дози ЛП дасть мало 

клінічних переваг (рис. 5).  

 

Рис. 5. Схематичні приклади ЛП: а - з крутою залежністю «доза-ефект» в 

терапевтичному діапазоні (наприклад, варфарин - пероральний антикоагулянт); 

і (b) з плоскою залежністю «доза-ефект» в терапевтичному діапазоні 

(наприклад, тіазиди при артеріальній гіпертензії) (за матеріалами McKay G.A. et 

al., 2013). 

 

У клінічній практиці максимальний терапевтичний ефект часто може бути 

недосяжний через появу побічних або небажаних ефектів. Залежність «доза-



побічні ефекти» (негативні ефекти) часто відрізняється за формою і положенню 

від залежності «доза-терапевтичний ефект». Різниця між дозою, що викликає 

бажаний ефект, і дозою, що викликає несприятливі ефекти (негативні або 

побічні ефекти), називається терапевтичним індексом (ТІ) і є мірою 

селективності препарату (рис. 6). 

 

Рис. 6. Схематичне зображення залежності «доза-ефект» для бажаного 

ефекту («доза-терапевтичний відповідь») і для небажаного несприятливого 

ефекту (за матеріалами McKay G.A. et al., 2013). 

 

 

Форма і положення кривих «доза-ефект» для різних пацієнтів мінливі 

через індивідуальні, генетичні, екологічних та інші чинники. Однак ця 

варіабельність не є виключно виразом відмінностей в реакції на ЛП, яка має два 

важливих компоненти: залежність «доза - концентрація в плазмі» і 

«концентрація в плазмі – ефект»: 

Доза → Концентрація → Ефект 

З розвитком специфічних і чутливих хімічних аналізів для ЛП в рідинах 

організму, стало можливим охарактеризувати залежність «доза-плазмова 

концентрація», так що цей компонент мінливості можна враховувати при 

призначенні ЛП пацієнтам з різними захворюваннями. Для ЛП з вузьким 

терапевтичним індексом (ТІ) може знадобитися вимірювання концентрації в 



плазмі крові, щоб оцінити взаємозв'язок між дозою і концентрацією у окремих 

пацієнтів. 
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Тестові запитання по темі 

(вірна відповідь А) 

1. Дайте визначення поняттю «міжнародна непатентована назва препарату». 

А. Єдина, офіційно прийнята у фармакопеях різних країн назва; що 

затверджується офіційними органами охорони здоров'я й використовується в 

національних і міжнародних фармакопеях  

Б. Повна хімічна назва активної діючої речовини даного лікарського 

препарату 

В. Назва, що дається препарату фармацевтичною фірмою-виробником і є 

комерційною власністю цієї фірми  

Г. Назва препарату, що наведена в Наказі про реєстрації на території 

відповідної країни  

Д. Назва препарату, яка прийнята Всесвітньою  організацією охорони 

здоров'я 

2. Назвіть орган, захворювання якого може істотно вплинути на 

фармакокінетику лікарських  препаратів.  

А. печінка  

Б. легені  

В. сечовий  міхур  

Г. селезінка  



Д. аорта 

3. Назвіть вид лікарської взаємодії, що має місце при спільному застосуванні 

антацидних засобів, які знижують повноту всмоктування Н2-блокаторів.  

А. Фармакодинамічний синергізм  

Б. Фармакодинамічний антагонізм  

В. Фармакокінетичний синергізм  

Г. Фармакокінетичний антагонізм 

Д. Фармацевтична взаємодія  

4. Назвіть вид лікування, який має метою вплив на механізм хвороби, 

полегшення й поліпшення функції уражених органів.  

А. Патогенетична терапія  

Б. Симптоматична терапія 

В. Етіотропна терапія 

Г. Замісна терапія  

Д. Стимулююча терапія 

5. Назвіть які зміни в фармакокінетиці ліків не відбуваються при цирозі 

печінки і розвитку печінкової недостатності:  

А. збільшення періоду напіввиведення  

Б. зменшення  періоду напіввиведення  

В. зниження швидкості метаболізму  

Г. зменшення печінкового кліренсу  

Д. зменшення константи елімінації  

6. Назвіть фармакокінетичні параметри, які слід враховувати при визначенні 

режиму введення лікарського  препарату.  

А. Період напіввиведення  

Б. Період напівабсорбції  

В. Ступінь зв'язування з білками крові  

Г. Ступінь метаболізму в печінці  

Д. Ступінь всмоктування препарату з шлунково-кишкового  тракту  



7. Дайте визначення поняття, для чого закінчить вислів: «Терапевтичний  

індекс – це …».  

А. співвідношення між мінімальною терапевтичною і мінімальною  

токсичною дозою  

Б. відношення концентрації ліки в органі до його концентрації в плазмі крові  

В. терапевтична доза ліків 

Г. співвідношення між середньою терапевтичної та середньої летальною 

дозою  

Д. концентрація ліків в плазмі крові, яка необхідна для досягнення 

терапевтичного ефекту  

8. Назвіть характеристики лікарського препарату, які залежать від величини 

біодоступності:  

А. доза  і  швидкість виведення  

Б. переносимість  

В. кратність прийому і ефективність  

Г. шлях введення і доза  

Д. шлях введення та кратність прийому  

9. Назвіть вид лікування, який спрямований на заміщення природних 

біологічно активних речовин при їхній недостатності.  

А. Замісна терапія  

Б. Симптоматична терапія 

В. Патогенетична терапія  

Г. Етіотропна терапія 

Д. Стимулююча терапія  

10. Який з нижчеперелічених факторів не може вплинути на клінічну 

ефективність лікарського препарату?  

А. Зріст хворого 

Б. Вік хворого 

В. Супутні  захворювання  

Г. Стать  хворого  



Д. Позитивне відношення хворого до призначуваного лікарем лікуванню 

11. Назвіть ситуацію, при якій проведення лікарського моніторингу 

непотрібне.  

А. При застосуванні ліків з великою широтою терапевтичної дії  

Б. При застосуванні ліків з невеликою широтою терапевтичної дії  

В. При нелінійній фармакокінетиці ліків  

Г. При значній варіабельності фармакокінетичних параметрів залежно від 

генетичних особливостей організму  

Д. При небезпеці виникнення при прийомі ліків побічних реакцій, що 

протікають сховано, без клінічних проявів на початкових етапах або тих, що 

імітуюють клініку основного або супутнього захворювання 

12. Назвіть вид лікування, який спрямований на усунення причини 

захворювання.  

А. Етіотропна терапія  

Б. Симптоматична терапія 

В. Патогенетична терапія  

Г. Замісна терапія  

Д. Стимулююча терапія  

13. Назвіть умови, при яких змінюється біодоступність.  

А. Збільшення добової дози  

Б. Зменшення разової дози  

В. Зміна лікарської форми препарату 

Г. Зменшення кратності прийому на добу  

Д. Збільшення тривалості курсу лікування  

14. Який з нижчеперелічених факторів не може вплинути на клінічну 

ефективність лікарського препарату?  

А. Вартість лікарського препарату  

Б. Одночасний спільний прийом інших ліків  

В. Час прийому лікарського препарату  

Г. Лікарська форма препарату 



Д. Кількість і склад їжі  

15. Кофеїн послабляє снотворну дію нітразепаму. Який вид лікарської 

взаємодії має місце в цьому випадку? 

А. Фармакодинамічний антагонізм  

Б. Фармакодинамічний синергізм 

В. Фармакокінетичний синергізм  

Г. Фармакокінетичний антагонізм  

Д. Фармацевтична взаємодія  

16. Назвіть вид лікування, який спрямований на усунення окремих проявів 

захворювання, без впливу на його причину або механізм розвитку 

хворобливого процесу.  

А. Симптоматична терапія 

Б. Етіотропна терапія 

В. Патогенетична терапія  

Г. Замісна терапія  

Д. Стимулююча терапія  

17. Виберіть із наведених нижче визначення поняттю «біоеквівалентні 

препарати»:  

А. Препарати, які мають однакову концентрацію діючих речовин у крові й 

тканинах організму при введенні препаратів у рівній дозі в  однаковій 

лікарській формі 

Б. Препарати, які мають однакову концентрацію діючих речовин у крові при 

введенні препаратів у рівній дозі в однаковій лікарській формі 

В. Препарати, які мають однаковий клінічний ефект при введенні препаратів 

в однаковій дозі  

Г. Препарати, які містять однакові кількість діючих речовин в одній і тій же 

лікарській формі  

Д. Препарати, які мають однакову концентрацію діючих речовин у крові й 

тканинах організму при різних способах введення.  

18. Дайте визначення поняттю «лікарський моніторинг».  



А. Регулярне спостереження за можливими проявами побічної дії лікарського 

препарату  

Б. Регулярне визначення концентрації лікарської речовини в органі-мішені 

В. Регулярне визначення показників ефективності  

Г. Регулярне визначення концентрації лікарської речовини в крові  

Д. Регулярне спостереження за умовами раціонального прийому лікарського 

препарату хворим 

19. З якою метою проводять вивчення біоеквівалентності генеричних 

лікарських засобів? 

А. Для з'ясування відповідності генеричних препаратів оригінальним по 

якісному й кількісному складу  

Б. Для вивчення клінічної ефективності генеричних препаратів 

В. Для з'ясування відповідності генеричних препаратів оригінальним по 

клінічній ефективності  

Г. Для з'ясування відповідності генеричних препаратів оригінальним по 

біодоступності  

Д. Для контролю якості генеричних препаратів 

20. При яких умовах зменшується селективність (вибірковість) дії лікарської 

речовини?  

А. При одночасному прийомі алкоголю  

Б. При ректальному шляху введення 

В. Зі збільшенням дози 

Г. У генеричного лікарського препарату в порівнянні із брендовим 

Д. При наявності хронічної ниркової недостатності 


