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Теоретичні питання
1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів:
характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими
лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності
від клінічної картини захворювання. Антитіреоїдні засобі. Гормони
щитоподібної залози. Препарати, що містять йод. Лікарські засоби, що
регулюють кальцієвий обмін (антипаратіреоїдні гормони, бісфосфонати).
Препарати, що впливають на обмін пуринів (ті, які пригнічують синтез та ті,
що збільшують виведення сечової кислоти). Вітаміни (водорозчинні,
жиророзчинні вітаміни і коферментні препарати). Препарати, що
нормалізують або активують метаболічні та енергетичні процеси, стимулюють
регенерацію, мають протигіпоксичну дію. Препарати заліза.
2. Принципи вітамінотерапії: специфічне і неспецифічне, лікувальне і
профілактичне призначення вітамінних і коферментних препаратів. Значення
вітамінних і коферментних препаратів у комплексній терапії інфекційних і
неінфекційних захворювань, інтоксикацій, атеросклерозу. Полівітамінні
препарати. Сучасні лікарські форми вітамінних препаратів, їх клінікобіофармацевтичні особливості, особливості раціонального застосування.
Інтоксикація вітамінними препаратами.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Вкажіть стани, при яких збільшується добова потреба в вітамінах.
А. Період вагітності та лактація
Б. Період інтенсивного зростання
В. Хронічні інфекції
Г. Підвищені фізичні навантаження
Д. Всі перераховані
2. Вкажіть, нестача якого мікроелемента в харчовому раціоні вагітної
підвищує ймовірність народження дитини з вадами розумового
розвитку?
А. Йод
Б. Кальцій
В. Калій
Г. Магній
Д. Цинк
3. Вкажіть вітамін, який треба призначати з обережністю під час
планування та плину вагітності через високий ризик тератогенної дії.
А. Ретинол
Б. Фолієва кислота
В. Нікотинова кислота
Г. Тіаміну бромід
Д. Рибофлавін
4. Вкажіть, який із нижчеперелічених вітамінів протипоказаний
пацієнтам з пептичною виразкою шлунка та 12-палої кишки у зв'язку
зі здатністю підвищувати кислотопродукуючу функцію.
А. Піридоксин (вітамін В6)
Б. Аскорбінова кислота (вітамін С)
В. Токоферол (вітамін Е)
Г. Кальциферол (вітамін D)
Д. Ціанокобаламін (вітамін В12)
5. Вкажіть, який із нижчеперелічених вітамінів у високих дозах
протипоказаний пацієнтам із порушенням обміну пуринів (подагра,
сечокислий діатез) у зв'язку із зсувом рН сечі в кислий бік.
А. Піридоксин (вітамін В6)
Б. Аскорбінова кислота (вітамін С)
В. Токоферол (вітамін Е)
Г. Кальциферол (вітамін D)
Д. Ціанокобаламін (вітамін В12)

6. Вкажіть, який із нижчеперелічених вітамінів з обережністю
призначають хворим із гіперкоагуляцією, тромбофлебітом і
схильністю до тромбоутворення.
А. Філохінон (вітамін К1)
Б. Нікотинова кислота (вітамін РР)
В. Аскорбінова кислота (вітамін С)
Г. Піридоксин (вітамін В6)
Д. Ціанокобаламін (вітамін В12)
7. Вкажіть, яку з нижчеперелічених груп вітамінів призначають у
максімінімальних терапевтичних дозах пацієнтам неврологічного
профілю з метою досягнення анальгезуючого ефекту.
А. Вітаміни групи К
Б. Вітаміни групи D
В. Вітаміни групи A
Г. Вітаміни групи B
Д. Вітаміни групи Е
8. Вкажіть, прийом яких із нижчеперелічених груп препаратів
нераціонально поєднувати з призначенням фолієвої кислоти через
можливе зниження фармакологічної активності.
А. Препарати інсуліну
Б. Антибактеріальні сульфаніламідні препарати
В. Гепатопротектори
Г. Антигіпертензивні препарати (блокатори кальцієвих каналів)
Д. Фторхінолони
9. Вкажіть вітамін, передозування якого викликає гіперкальціемію і
сприяє кальцифікації нирок.
А. Піридоксин (вітамін В6)
Б. Токоферол (вітамін Е)
В. Аскорбінова кислота (вітамін С)
Г. Кальциферол (вітамін D)
Д. Ціанокобаламін (вітамін В12)
10. Назвіть, що не відноситься до умов раціональної терапії препаратами
заліза.
А. Починати лікування з пероральних лікарських форм
Б. Починати лікування з малих доз, збільшуючи їх при необхідності
В. Запивати препарати заліза молоком
Г. Продовжувати лікування протягом 2-3 місяців після відновлення
нормального рівня гемоглобіну
Д. Запивати препарати заліза фруктовими соками

11. Назвіть, що не є показаннями для парентерального введення
препаратів заліза:
А. Непереносимість препаратів заліза для перорального прийому
Б. Профілактика залізодефіцитної анемії
В. Порушення всмоктування препаратів заліза при прийомі
всередину
Г. Соціальні показання
Д. Порушення акту ковтання
12. Вкажіть, які з нижченаведених груп лікарських препаратів
нераціонально одночасно призначати з препаратами заліза, тому що
вони утворюють комплекси з залізом, що не всмоктуються.
А. Тетрацикліни
Б. Препарати кальцію
В. Хлорамфеникол
Г. Антациди
Д. Всі перераховані вище
13. Вкажіть умови раціонального застосування препаратів кальцію.
А. Бажано застосовувати в вечірні години
Б. Застосовувати в комплексі з вітаміном D
В. Контролювати рівень кальцію в пацієнтів із захворюваннями
нирок
Г. Не поєднувати з препаратами магнію
Д. Все перераховане вище вірно
14. Вкажіть патологічний стан, що розвивається при тривалій терапії
високими дозами заліза.
А. Гемосидероз (накопичення та відкладення заліза в органах і
тканинах)
Б. Амілоїдоз печінки та нирок
В. Схильність до тромбозів
Г. Панцитопенія
Д. Викривлення смаку
15. Вкажіть, при застосуванні якої групи препаратів можуть виникнути
явища гіперкаліємії.
А. Інгібітори АПФ
Б. Антагоністи кальцію
В. Серцеві глікозиди
Г. Антитиреоїдні препарати
Д. Муколітики

16. Назвіть яке ускладнення характерно при передозуванні калію.
А. Порушення ритму серця аж до розвитку його зупинки
Б. Підвищення апетиту
В. Підвищення артеріального тиску
Г. Підвищення схильності до тромбозів
Д. Розвиток ниркової недостатності
17. Вкажіть, дефіцит якого мікроелементу спостерігається при терапії
глюкокортикоїдами.
А. Калій
Б. Марганець
В. Натрій
Г. Цинк
Д. Йод
18. Вкажіть, застосування лікарських препаратів з вмістом якого
мікроелемента необхідно уникати пацієнтам з гіпертиреозом.
А. Магній
Б. Калій
В. Кальцій
Г. Цинк
Д. Йод
19. Вкажіть напрями усунення симптомів йодизму.
А. Застосування розчину хлориду натрію
Б. Застосування протаміну сульфату
В. Введення унітіолу
Г. Застосування дефероксаміну
Д. Призначення тіосульфату натрію
20. Вкажіть переваги комбінованого застосування солей магнію з
вітаміном В6:
А. Посилення синергідного впливу на ЦНС
Б. Зменшення екскреції магнію з сечею
В. Активування процесу утворення активного метаболіту
піридоксину в печінці
Г. Підвищення біодоступності за рахунок утворення хелатних
комплексів вітамін В6-магній-амінокислоти
Д. Все перераховане вище вірно

21. Для ергокальциферолу (вітаміну D2) правильними є всі твердження,
за винятком:
А. Має стероїдну будову
Б. Є активним антиоксидантом
В. Застосовується для профілактики та лікування рахіту
Г. Регулює обмін кальцію та фосфору в організмі
Д. При передозуванні може викликати кальцифікацію стінок судин і
клапанів серця
22. Вкажіть основні фармакодинамічні характеристики токоферолу
(вітаміну Е):
А. Сприяє катаболізму статевих гормонів
Б. Є антиоксидантом
В. Стимулює сперматогенез
Г. Вірно А і В
Д. Вірно Б і В
23. Назвіть, яка фармакологічна дія не властива вітаміну В1:
А. Кардіотонічна, пов'язана із поліпшенням утилізації глюкози в
міокарді
Б. Нейротропна, за рахунок поліпшення вуглеводного обміну в
нервовій тканині
В. Гіпоглікемічна, обумовлена поліпшенням утилізації глюкози
тканями
Г. Імунодепресивна, пов'язана з придушенням диференціювання
стовбурових клітин
Д. Гангліоблокуюча, впливає на проведення нервових імпульсів в
синапсах
24. Вкажіть вітамін, прийом якого в період вагітності сприяє зниження
частоти вроджених вад розвитку, таких як «заяча губа», «вовча паща»,
вроджений порок серця, вади розвитку органів сечової системи,
вроджена гідроцефалія, пілоростеноз:
А. Ретинол
Б. Фолієва кислота
В. Нікотинова кислота
Г. Тіаміну бромід
Д. Рибофлавін

Аналіз листка лікарських призначень
Студент повинен самостійно проаналізувати лист лікарських
призначень, внести в нього необхідні корективи і вказати умови раціональної
лікарської терапії конкретного хворого, надати відповіді на всі питання та
обґрунтувати свої дії
Питання до листа лікарських призначень
1. Дайте патогенетичне обґрунтування застосування у даного хворого тих
лікарських препаратів, які Ви вважаєте за доцільне залишити в листі
лікарських призначень. Поясніть, з якою метою вони застосовуються у даного
хворого, на яку ланку патогенезу основного або супутнього захворювання
впливають, який вид лікарської терапії забезпечують – симптоматичну,
замісну та ін.
2. Які з фармакологічних груп лікарських засобів, що застосовуються для
лікування даних захворювань, не представлені в даному листку призначень?
Назвіть відомі Вам лікарські препарати цих груп і вкажіть їх 2-3 синоніми
(торговельні назви). Чи вважаєте Ви за доцільне додати ці препарати до листа
лікарських призначень?
3. Назвіть причини за якими Ви виключили деякі лікарські препарати з
листа лікарських призначень.
4. Які пропозиції щодо умов раціонального застосування лікарських
препаратів, які Ви залишили в листі призначення, Ви могли б дати лікареві
(можливість взаємодії з лікарськими препаратами інших груп, раціональний
шлях введення та/або лікарська форма та ін.)? Свої пропозиції обґрунтуйте.
5. Які пропозиції щодо умов раціонального застосування лікарських
препаратів, які Ви залишили в листі призначення, Ви могли б дати пацієнту
(можлива взаємодія з їжею, алкоголем, тютюном, об’єм рідини під час
прийому препарату, одночасний прийом декількох препаратів та ін.)? Свої
пропозиції обґрунтуйте.
6.Назвіть критерії ефективності застосування у даного хворого
лікарських препаратів, які Ви залишили в листі лікарських призначень.
7. Чим можна у даного хворого замінити препарати, які Ви залишили в
листі лікарських призначень? В чому відмінність запропонованих Вами
препаратів/підходів до лікування?

Завдання № 1
Хворому Д., 58 років, який був госпіталізований до терапевтичного
відділення зі скаргами на суглобовий біль, встановлено діагноз: Подагра,
підгостра форма, перебіг середнього ступеня обтяжливості. Остеоартроз
вторинний, коксартроз. Недостатність функції суглобів, I стадія та з
приводу даного діагнозу призначена наступна терапія:
1.

Tab. Allopurinoli 0, 1
По 1 табл. 2 рази на добу
2. Tab. «Arthron Chondrex» 0, 75
По 1 табл. 2 рази на добу
3. Tab. Acidi acetylsalicylici 0,5
По 1 табл. 2 рази на добу
4. Tab. «Blemaren»
По 1 шип. табл. 3 рази на добу (табл. попередньо розчинити у воді)
5. Ung. «Chondroxidum» 5 % – 30,0
Наносити тонким шаром на ділянку запалення 2-3 рази на добу
6. Pulv. Ampioxi 0,5
По 0,5 г в/м 4 рази на добу
7. Tab. Diclofenaci 0,025 obductae
По 1 табл. 3 рази на добу
8. Sol. Diclofenaci 2,5% – 3 ml
По 3 мл в/м 1 раз на добу
9. Tab. Methylprednisoloni 0,004
По 2 табл. 1 раз на добу вранці
10. Sol. Papaverini hydrochloridi 2 % – 2 ml
По 2 мл в/м 2 рази на добу

