1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, із них лекцій – 10 годин,
практичних занять – 30, самостійна робота – 50 годин, кредитів ЄКТС – 3,0
Значні досягнення в галузі фармакології та фармакотерапії дозволили не тільки
суттєво поширити арсенал лікарських препаратів, але й викликали необхідність
більш поглибленого аналізу причин виникнення та вивчення механізмів розвитку
токсичних реакцій на лікарські засоби. Летальність від токсичних реакцій посідає
п’яте місце в світі після захворювань серцево-судинної системи, легень,
онкологічної патології і травм. Частота виникнення токсичних реакцій пов’язана
не тільки з особливостями фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських
засобів, поширенням самолікування населення, але і з недостатньою кількістю
годин, що винесені на вивчення фармакології при підготовці майбутніх
провізорів. Саме тому виникає необхідність більш ґрунтовного вивчення
механізмів виникнення, проявів та профілактики токсичних реакцій лікарських
засобів.
Вивчення дисципліни «Лікарська токсикологія» передбачає набуття кожним
здобувачем знань про токсичність ліків в цілому, вміння використовувати набуті
знання при подальшому вивченні інших наук практичної медицини та у
практичній діяльності провізора. Основною метою професійної діяльності
провізора стає не стільки збільшення асортименту і якості ЛП на ринку, скільки
підвищення ефективності і безпеки лікарської терапії конкретного хворого.
Участь провізора в проведенні лікарської терапії сприяє своєчасному доведенню
до хворого та консультування лікаря щодо ЛП оптимальної якості, встановленню
максимально раціональних шляхів та режимів введення, попередженню
призначення несумісних ЛП, зведенню до мінімуму їх побічної дії та токсичності,
а також зменшенню поліпрагмазії.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити: латинська мова, етика, філософія, екологія, медична біологія,
медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, біофізика, анатомія людини,
патологічна анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія, мікробіологія,
фармакологія.
Постреквізити: закладає основи для вивчення студентами клінічної фармації і
фармакотерапії та формування умінь застосовувати знання з фармакології в
майбутній професійній діяльності
3. Мета курсу: передбачає набуття кожним студентом теоретичних знань та
практичних навичок щодо основних принципів обгрунтування 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.
4. Результати навчання дисципліни:
знати:
1. Фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських засобів, фактори, які
сприяють їх зміні.
2. Принципи взаємодії лікарських препаратів в організмі хворого.
3. Методи і критерії оцінки клінічної ефективності і безпеки застосування
препаратів різних фармакологічних груп.
4. Принципи прогнозування, критерії прояву можливих токсичних реакцій
різних лікарських засобів, способи їх корекції і профілактики.
вміти:
• ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної,
торгової, хімічної назви щодо їх віднесення до певної фармакологічної
та фармакотерапевтичної групи;
• користуватися нормативною і довідковою літературою по лікарських
препаратах;
• визначати необхідні для порівняння характеристики лікарських
препаратів та проводити порівняльну характеристику лікарських
засобів з урахуванням хімічної будови, механізму дії та
фармакологічних властивостей на підставі даних літературою та
супроводжуючої документації;
• консультувати лікаря в конкретній клінічній ситуації вибір
оптимальних лікарських препаратів в кожній фармакологічній групі, їх
лікарської форми, дози та шляхів введення враховуючи особливості їх
фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодії з одночасно або
раніш призначеними ліками, їжею та ін.;
• визначати
взаємозв’язок
фізико-хімічних
властивостей
з
фармакокінетичними та фармакологічними параметрами лікарських
засобів (біодоступність, шлях уведення, можливість проникнення через
гісто-гематичні бар’єри тощо);
• враховуючи фармакологічні властивості ліків та особливості клінічної
патології, визначати основні види можливої взаємодії (фізичної,
хімічної, фармакологічної, фармакодинамічної) лікарських препаратів
для оптимізації комбінованої терапії. Виявляти несумісність лікарських
препаратів
за
їх
фізико-хімічними
фармакологічними
та
біофармацевтичними властивостями;
• здійснювати в разі необхідності разом з лікарем заміну одного
лікарського препарату іншим;
• визначати модулюючий вплив їжі на фармакокінетичні та
фармакологічні властивості лікарських засобів (час та кількість

всмоктування, тривалість дії, шлях виведення, можливість прояву
небажаної дії та ін.);
• визначати переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської форми
конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних груп з
урахуванням
біофармацевтичних,
фармакокінетичних
та
фармакологічних особливостей лікарського засобу, а також анатомофізіологічних особливостей хворого (вік, стать, фізичний стан та ін.);
• здійснювати консультації хворих та лікарів з питань раціонального
використання лікарських препаратів;
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: виборунай більш ефективного та безпечного ЛЗ;
самостійно вирішувати: питання профілактики токсичності ліків.
5. Зміст дисципліни
Тематика практичних занять для студентів 4 курсу
Тематика практических занятий для студентов 4 курса
Subjects of practical employment for the students of 4 courses
№
п/п
1-2

3

4

5

6

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
Thenameofathemeofpracticalemployment
Предмет, цілі та задачі лікарської токсикології. Поняття основних термінів
лікарської токсикології. Причини різної чутливості організму до токсиканту.
Значення фізико-хімічних властивостей ліків для їх токсичності. Класифікація
ліків по їх токсичним ефектам. Токсикометрія та токсикокінетика.
Предмет, цели и задачи лекарственной токсикологии. Понятие основных
терминов лекарственной токсикологии. Причины различной чувствительности
организма к токсиканту. Значение физико-химических свойств лекарств для их
токсичности. Классификация лекарств по их токсическим эффектам.
Токсикометрия и токсикокинетика.
Subject, goals and objectives of drug toxicology. The concept of basic terms of drug
toxicology. Causes of different sensitivity of the body to the toxicant. Importance of
physicochemical properties of drugs for their toxicity. Classification of drugs by
their toxic effects. Toxicometry and toxicokinetics.
Токсичність наркотичних анальгетиків
Токсичность наркотических анальгетиков
Toxicity of narcotic analgesics
Токсичність антипсихотичних препаратів (нейролептиків)
Токсичность антипсихотических препаратов (нейролептиков)
Toxicity of antipsychotic drugs (neuroleptics)
Токсичність антидепресантів
Токсичность антидепрессантов
Toxicity of antidepressants
Токсичність пероральних гіпоглікемічних препаратів

Годин
Часов
Hours
4

2

2

2

2

7

8

910
11

12

13

14

Токсичность пероральных противодиабетических препаратов
Toxicity of oral hypoglycemic agents
Токсичність препаратів з активністю гормонів кори наднирників
Токсичность препаратов с активностью гормонов коры надпочечников
Toxicity of drugs with activity of adrenal cortex hormones
Токсичність препаратів з активністю гормонів щитовидної залози
Токсичность препаратов с активностью гормонов щитовидной железы и
гипофиза
Toxicity of drugs with activity of thyroid and pituitary hormones
Токсичність антибластомних препаратів(АБ + метотрексат)
Токсичность антибластомных препаратов(АБ + метотрексат)
Toxicity of anti-blastomas
Токсичність антигіпертензивних ЛЗ
Токсичність антигипертензивних ЛС
Toxicity of antihypertensive drugs
Токсичність антикоагулянтів та антиагрегантів, тромболітиків
Токсичность антикоагулянтов и антиагрегантов, тромболитиков
Toxicity of anticoagulants and antiplatelet agents, thrombolytics
Токсичність важких металів, препаратів миш’яку, свинцю, ртуті
Токсичность тяжелых металлов, препаратов мышьяка, свинца, ртути
Toxicity of heavy metals, arsenic, lead, mercury
Механізми токсичної дії ліків. Загальні принципи діагностики отруєнь.
Принципи детоксикації організму при отруєнні. Антидоти
Механизмы токсического действия лекарств. Общие принципы диагностики
отравлений. Принципы детоксикации организма при отравлении. Антидоты
Mechanisms of toxic action of drugs. General principles of poison diagnostics.
Principles of detoxification of the body in poisoning. Antidotes

Підсумковий контроль/Итоговый контроль/Final control
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Підготовка до практичних занять, підготовка до складання
підсумкового модульного контролю / Подготовка к сдаче итогового
модульного контроля / Preparation for pass of the final modular
control.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent work
Лекції / Лекции / Lectures
• Всього. • Всего. • At all.

2

2

4

2

2

2

2

2
50

30
10
90

Тематика лекцій для медичних факультетів / Тематика лекций для
медицинских факультетов / Topic of lectures for medical faculties
Тема лекції
Кількість
Лектор
Тема лекции
годин
Лектор
Кол-во
Lector
Topic of lectures
часов
Duration

№

1.

Токсичність пероральних гіпоглікемічних
засобів
Токсичность пероральних гипогликемических
средств
Toxicity of oral hypoglycemic agents

2

2.

Токсичність гормонів кори наднирників
Токсичность гормонов коры надпочечников
Toxicity of adrenalcortexhormones

2

3.

Гормони та антигормони в онкології
Гормоны и антигормоны в онкологии
Hormones and antihormones in oncology

2

4.

Побічна дія ліків в онкології цитостатиків
Побочное действие лекарств в онкологии
цитостатиков
Side effects of drugs in cytostatic oncology
Механізм токсичної дії ліків. Загальні
принципи діагностики отруєнь. Принципи
детоксикації організму при отруєнні.
Механизм токсического действия лекарств.
Общие принципы диагностики отравлений.
Принципы детоксикации организма при
отравлении.
The mechanism of toxic action of drugs. General
principles of poison diagnostics. Principles of
detoxification of the body in poisoning.

2

5.

доц.
Дорошкевич І.О..
доц. Дорошкевич И.А.
As., PhD
Doroshkevych I.O.
проф. Яковлева О.О.
проф. Яковлева О.А.
prof. Yakovleva O.A.
доц. Барало Р.П.
доц. Барало Р.П.
As. prof. Klekot A.A.
доц. Коновалова Н.В.
доц. Коновалова Н.В.
As. prof. Klekot A.A.

2

доц. Клекот О.О.
доц. Клекот А.А.
As. prof. Klekot A.A.

№
теми

Перелік тем для самостійної роботи студентів
/ Самостоятельная работа /Homework

1

2

Годин
Часов
Hours
4
Нефротоксичність ЛЗ. Механізми розвитку побічних реакцій з боку нирок.
Швидкість клубочкової фільтрації та її значення для розрахунку дози ЛЗ.
Нефротоксичность ЛС. Механизмы развития побочных реакций со стороны
почек. Скорость клубочковой фильтрации и ее значение для расчета дозы ЛС.
Nephrotoxicity of drugs. Mechanisms of development of kidney adverse reactions. The
rate of glomerular filtration and its value for calculating the dose of drugs.
4
Гепатотоксичність ЛЗ. Механізми розвитку токсичної дії ліків на печінку,
моніторинг гепатотоксичності окремих груп ЛЗ, тактика лікування. Поняття про
гепатопротектори:
класифікація,
особливості
фармакодинаміки
та
Назва теми
The name of a theme

3

фармакокінетики, показання до застосування, побічні реакції, протипокази.
Гепатотоксичность ЛС. Механизмы развития токсического действия лекарств на
печень, мониторинг гепатотоксичности отдельных групп ЛС, тактика лечения.
Понятие о гепатопротекторы: классификация, особенности фармакодинамики и
фармакокинетики,
показания
к
применению,
побочные
реакции,
противопоказания.
Hepatotoxicity of drugs. Mechanisms of development of toxic effects of drugs on the
liver, monitoring of hepatotoxicity of selected groups of drugs, treatment tactics. The
concept of hepatoprotectors: classification, features of pharmacodynamics and
pharmacokinetics, indications, adverse reactions, contraindications.
Кардіотоксичність ЛЗ. Кардиотоксичность ЛС. Cardiotoxicity of drugs.

4

Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни
«Лікарська токсикологія» для студентів 4 курсу фармацевтичних
факультетів
1.
Органотоксичність наркотичних анальгетиків. Механізм розвитку порушень
з боку дихальної системи при застосуванні наркотичних анальгетиків. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика токсичності наркотичних
анальгетиків, напрямки фармакотерапії.
2.
Органотоксичність наркотичних анальгетиків. Механізм розвитку порушень
з боку ЦНС та ШКТ-тракту при застосуванні наркотичних анальгетиків. Фактори,
що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика токсичності
наркотичних анальгетиків, напрямки фармакотерапії.
3.
Органотоксичність наркотичних анальгетиків. Механізм розвитку порушень
з боку серцево-судинної системи при застосуванні наркотичних анальгетиків.
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика токсичності
наркотичних анальгетиків, напрямки фармакотерапії.
4.
Поняття толерантності, абстиненції, морфінізму, клінічні прояви. Гостре
отруєння морфіном, клініка. Лікування гострих отруєнь наркотичними анальгетиками,
антидотна терапія.
5.
Нейротоксичність нейролептиків, причини, види, симптоматика. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
6.
Кардіотоксичність нейролептиків, причини, види, симптоматика. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
7.
Ендокринні побічні ефекти нейролептиків, причини, види, симптоматика.
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки
лікування, антидотна терапія.

8.
Очні побічні ефекти нейролептиків, причини, види, симптоматика. Фактори,
що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
9.
Шкірні побічні ефекти нейролептиків, причини, види, симптоматика.
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки
лікування, антидотна терапія.
10.
Гематотоксичність нейролептиків, причини, види, симптоматика. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
11.
Гепатотоксичність нейролептиків, причини, види, симптоматика. Фактори,
що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
12.
Нейротоксичність трициклічних антидепресантів, причини, симптоматика.
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки
лікування, антидотна терапія.
13.
Кардіотоксичність трициклічних антидепресантів, причини, симптоматика.
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки
лікування, антидотна терапія.
14.
Токсичний вплив СІЗЗС, причини, види, симптоматика. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
15.
Поняття серотонінового синдрому, причини, види, симптоматика. Фактори,
що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
16.
Причини, клінічні прояви, заходи невідкладної допомоги при гіпоглікемії.
17.
Причини, клінічні прояви, напрямки фармакотерапії та профілактика
лактатацидозу при застосуванні цукрознижуючих препаратів.
18.
Кардіотоксичність пероральних цукрознижуючих препаратів, групи ЛЗ, що її
викликають, клінічні прояви. Фактори, що сприяють підвищенню кардіотоксичності.
19.
Нефротоксичність пероральних цукрознижуючих препаратів, групи ЛЗ, що її
викликають, клінічні прояви. Фактори, що сприяють підвищенню нефротоксичності.
20.
Органотоксичність глюкокортикоїдів. Гастротоксичність глюкокортикоїдів,
клінічні прояви. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та
профілактика токсичності. Напрямки лікування гастротоксичності ГК.
21.
Органотоксичність глюкокортикоїдів. Нефро- та гепатотоксичність
глюкокортикоїдів, клінічні прояви. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності.
Контроль та профілактика токсичності Напрямки лікування токсичності ГК.
22.
Органотоксичність
глюкокортикоїдів.
Гематотоксичність
глюкокортикоїдів, клінічні прояви. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності.
Контроль та профілактика токсичності Напрямки лікування токсичності ГК.

23.
Клінічна картина та напрямки терапії при хронічному передозуванні та гострому отруєнні
левотироксином. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та
профілактика токсичності.
24.
Клінічна картина агранулоцитозу та напрямки фармакотерапії при використанні
антитиреоїдних препаратів. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та
профілактика токсичності.
25.
Причини, клінічна картина та напрямки фармакотерапії йодизму. Фактори, що сприяють
підвищенню токсичності. Контроль та профілактика токсичності.
26.
Органотоксичність гормонів та антигормонів.
Механізм розвитку
токсичності Антиандрогенів. Прояви токсичних реакцій. Андрогенна дериваційна
терапія. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика
токсичності антиандрогенів.
27.
Органотоксичність гормонів та антигормонів.
Механізм розвитку
токсичності Агоністів ЛГРГ. Прояви токсичних реакцій. Клінічний «ефект спалаху».
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика токсичності
Агоністів ЛГРГ.
28. Органотоксичність гормонів та антигормонів.
Механізм розвитку
токсичності Селективних модуляторів естрогенових рецепторів (СЕРМ). Прояви
токсичних реакцій. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та
профілактика токсичності.
29. Органотоксичність гормонів та антигормонів.
Механізм розвитку
токсичності Інгібіторів ароматази. Прояви токсичних реакцій. Фактори, що сприяють
підвищенню токсичності. Контроль та профілактика токсичності.
30.
Органотоксичність цитостатиків. ШКТ – токсичність, прояви, цитостатики,
що її викликають. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль,
профілактика та лікування різного ступеню нудоти та блювання при лікуванні
цитостатиками.
31.
Органотоксичність цитостатиків. Гепатотоксичність, прояви, цитостатики,
що її викликають. Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль,
профілактика та лікування гепатотоксичності.
32.
Органотоксичність цитостатиків. Пригнічення функції кісткового мозку
цитостатиками, прояви, фактори ризику гематологічної токсичності. Контроль,
профілактика та лікування лейкопенії, тромбоцитопенії, анемії при лікуванні
цитостатиками.
33.
Токсичність антикоагулянтів прямої дії, причини, види, симптоматика.
Фактори, що сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки
лікування, антидотна терапія.
34.
Токсичність варфарину, причини, види, симптоматика. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.

35.
Токсичність НОАК, причини, види, симптоматика. Фактори, що сприяють
підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування, антидотна
терапія.
36.
Токсичність антиагрегантів, причини, види, симптоматика. Фактори, що
сприяють підвищенню токсичності. Контроль та профілактика, напрямки лікування,
антидотна терапія.
37.
Токсичні ефекти свинцю, причини, механізми токсичної дії, клінічна картина
отруєння, алгоритм допомоги пацієнтам при отруєнні металами, антидотна терапія.
38.
Токсичні ефекти ртуті, причини, механізми токсичної дії, клінічна картина
отруєння, алгоритм допомоги пацієнтам при отруєнні металами, антидотна терапія.
39.
Токсичні ефекти сполук миш’яку, причини, механізми токсичної дії, клінічна
картина отруєння, алгоритм допомоги пацієнтам при отруєнні металами, антидотна
терапія.
40.
Токсичні ефекти марганцю, причини, механізми токсичної дії, клінічна
картина отруєння, алгоритм допомоги пацієнтам при отруєнні металами, антидотна
терапія.

Перечень вопросов для итогового модульного контроля по дисциплине
«Лекарственная токсикология» для студентов 4 курса фармацевтических
факультетов
1. Органотоксичнисть наркотических анальгетиков. Механизм развития нарушений
со стороны дыхательной системы при применении наркотических анальгетиков.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика
токсичности наркотических анальгетиков, направления фармакотерапии.
2. Органотоксичнисть наркотических анальгетиков. Механизм развития нарушений
со стороны ЦНС и ЖКТ-тракта при применении наркотических анальгетиков. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика токсичности
наркотических анальгетиков, направления фармакотерапии.
3. Органотоксичнисть наркотических анальгетиков. Механизм развития нарушений
со стороны сердечно-сосудистой системы при применении наркотических анальгетиков.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика
токсичности наркотических анальгетиков, направления фармакотерапии.
4. Понятие толерантности, абстиненции, морфинизма, клинические проявления.
Острое отравление морфином, клиника. Лечение острых отравлений наркотическими
анальгетиками, антидотная терапия.
5. Нейротоксичность нейролептиков, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.

6. Кардиотоксичность нейролептиков, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
7. Эндокринные побочные эффекты нейролептиков, причины, виды, симптоматика.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика,
направления лечения, антидотная терапия.
8. Глазные побочные эффекты нейролептиков, причины, виды, симптоматика.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика,
направления лечения, антидотная терапия.
9. Кожные побочные эффекты нейролептиков, причины, виды, симптоматика.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика,
направления лечения, антидотная терапия.
10. гематотоксичность нейролептиков, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
11. Гепатотоксичность нейролептиков, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
12. Нейротоксичность трициклических антидепрессантов, причины, симптоматика.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика,
направления лечения, антидотная терапия.
13. Кардиотоксичность трициклических антидепрессантов, причины, симптоматика.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика,
направления лечения, антидотная терапия.
14. Токсическое воздействие СИОЗС, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
15. Понятие серотонинового синдрома, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
16. Причины,
гипогликемии.

клинические

проявления,

меры

неотложной

помощи

17. Причины, клинические проявления, направления фармакотерапии
профилактики лактатацидоза при применении сахароснижающих препаратов.

при
и

18. Кардиотоксичность пероральных сахароснижающих препаратов, группы ЛС, ее
вызывают, клинические проявления. Факторы, способствующие повышению
кардиотоксичности.

19. Нефротоксичность пероральных сахароснижающих препаратов, группы ЛС, ее
вызывают, клинические проявления. Факторы, способствующие повышению
нефротоксичности.
20. Органотоксичнисть глюкокортикоидов. Гастротоксичность глюкокортикоидов,
клинические проявления. Факторы, способствующие повышению токсичности.
Контроль и профилактика токсичности. Направления лечения гастротоксичности ГК.
21. Органотоксичнисть глюкокортикоидов. Нефро- и гепатотоксичность
глюкокортикоидов, клинические проявления. Факторы, способствующие повышению
токсичности. Контроль и профилактика токсичности Направления лечения токсичности
ГК.
22. Органотоксичнисть глюкокортикоидов. Гематотоксичность глюкокортикоидов,
клинические проявления. Факторы, способствующие повышению токсичности.
Контроль и профилактика токсичности Направления лечения токсичности ГК.
23. Клиническая картина и направления терапии при хронической передозировке и
остром отравлении левотироксином. Факторы, способствующие повышению
токсичности. Контроль и профилактика токсичности.
24. Клиническая картина агранулоцитоза и направления фармакотерапии при
использовании антитиреоидных препаратов. Факторы, способствующие повышению
токсичности. Контроль и профилактика токсичности.
25. Причины, клиническая картина и направления фармакотерапии йодизма.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика
токсичности.
26. Органотоксичнисть гормонов и антигормонов. Механизм развития токсичности
антиандрогенов. Проявления токсических реакций. Андрогенная деривационная
терапия. Факторы, способствующие повышению токсичности.
27. Органотоксичнисть гормонов и антигормонов. Механизм развития токсичности
агонистов ЛГРГ. Проявления токсических реакций. Клинический «эффект вспышки».
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика
токсичности агонистов ЛГРГ.
28. Органотоксичнисть гормонов и антигормонов. Механизм развития токсичности
селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов (СЕРМ). Проявления токсических
реакций. Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и
профилактика токсичности.
29. Органотоксичнисть гормонов и антигормонов. Механизм развития токсичности
ингибитором ароматазы. Проявления токсических реакций. Факторы, способствующие
повышению токсичности. Контроль и профилактика токсичности.
30. Органотоксичнисть цитостатиков. ЖКТ - токсичность, проявления, цитостатики,
что ее вызывают. Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль,
профилактика и лечение различной степени тошноты и рвоты при лечении
цитостатиками.

31. Органотоксичнисть цитостатиков. Гепатотоксичность, проявления, цитостатики,
что ее вызывают. Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль,
профилактика и лечение гепатотоксичности.
32. Органотоксичнисть цитостатиков. Угнетение функции костного мозга
цитостатиками, проявления, факторы риска гематологической токсичности. Контроль,
профилактика и лечение лейкопении, тромбоцитопении, анемии при лечении
цитостатиками.
33. Токсичность антикоагулянтов прямого действия, причины, виды, симптоматика.
Факторы, способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика,
направления лечения, антидотная терапия.
34. Токсичность варфарина, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
35. Токсичность НОАК, причины, виды, симптоматика. Факторы, способствующие
повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления лечения, антидотная
терапия.
36. Токсичность антиагрегантов, причины, виды, симптоматика. Факторы,
способствующие повышению токсичности. Контроль и профилактика, направления
лечения, антидотная терапия.
37. Токсические эффекты свинца, причины, механизмы токсического действия,
клиническая картина отравления, алгоритм помощи пациентам при отравлении
металлами, антидотная терапия.
38. Токсические эффекты ртути, причины, механизмы токсического действия,
клиническая картина отравления, алгоритм помощи пациентам при отравлении
металлами, антидотная терапия.
39. Токсические эффекты соединений мышьяка, причины, механизмы токсического
действия, клиническая картина отравления, алгоритм помощи пациентам при
отравлении металлами, антидотная терапия.
40. Токсические эффекты марганца, причины, механизмы токсического действия,
клиническая картина отравления, алгоритм помощи пациентам при отравлении
металлами, антидотная терапия.

The list of questions for the final modular control in the discipline "Drugs
Toxicology" for 4th year students of pharmaceutical faculties
1. Organotoxicity of narcotic analgesics. The mechanism of development of disorders of
the respiratory system with the use of narcotic analgesics. Factors that increase toxicity.
Control and prevention of toxicity of narcotic analgesics, directions of pharmacotherapy.

2. Organotoxicity of narcotic analgesics. The mechanism of development of disorders of
the CNS and gastrointestinal tract with the use of narcotic analgesics. Factors that increase
toxicity. Control and prevention of toxicity of narcotic analgesics, directions of
pharmacotherapy.
3. Organotoxicity of narcotic analgesics. The mechanism of development of disorders of
the cardiovascular system with the use of narcotic analgesics. Factors that increase toxicity.
Control and prevention of toxicity of narcotic analgesics, directions of pharmacotherapy.
4. The concept of tolerance, abstinence, morphine, clinical manifestations. Acute
morphine poisoning, clinic. Treatment of acute poisoning by narcotic analgesics, antidote
therapy.
5. Neurotoxicity of neuroleptics, causes, types, symptoms. Factors that increase toxicity.
Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
6. Cardiotoxicity of neuroleptics, causes, types, symptoms. Factors that increase toxicity.
Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
7. Endocrine side effects of neuroleptics, causes, types, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
8. Ocular side effects of neuroleptics, causes, types, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
9. Skin side effects of antipsychotics, causes, types, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
10. Hematotoxicity of neuroleptics, causes, types, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
11. Hepatotoxicity of neuroleptics, causes, types, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
12. Neurotoxicity of tricyclic antidepressants, causes, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
13. Cardiotoxicity of tricyclic antidepressants, causes, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
14. Toxic effects of SIZZS, causes, types, symptoms. Factors that increase toxicity.
Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
15. The concept of serotonin syndrome, causes, types, symptoms. Factors that increase
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
16. Causes, clinical manifestations, emergency measures for hypoglycemia.
17. Causes, clinical manifestations, directions of pharmacotherapy and prevention of
lactic acidosis with the use of antidiabetic drugs.
18. Cardiotoxicity of oral hypoglycemic drugs, the group of drugs that cause it, clinical
manifestations. Factors that increase cardiotoxicity.
19. Nephrotoxicity of oral hypoglycemic drugs, the group of drugs that cause it, clinical
manifestations. Factors contributing to increased nephrotoxicity.

20. Organotoxicity of glucocorticoids. Gastrotoxicity of glucocorticoids, clinical
manifestations. Factors that increase toxicity. Toxicity control and prevention. Areas of
treatment of gastrotoxicity of HA.
21. Organotoxicity of glucocorticoids. Nephro- and hepatotoxicity of glucocorticoids,
clinical manifestations. Factors that increase toxicity. Toxicity control and prevention Areas of
treatment of HA toxicity.
22. Organotoxicity of glucocorticoids. Hematotoxicity of glucocorticoids, clinical
manifestations. Factors that increase toxicity. Toxicity control and prevention Areas of
treatment of HA toxicity.
23. Clinical picture and directions of therapy in chronic overdose and acute levothyroxine
poisoning. Factors that increase toxicity. Toxicity control and prevention.
24. Clinical picture of agranulocytosis and directions of pharmacotherapy with the use of
antithyroid drugs. Factors that increase toxicity. Toxicity control and prevention.
25. Causes, clinical picture and directions of pharmacotherapy of iodism. Factors that
increase toxicity. Toxicity control and prevention.
26. Organotoxicity of hormones and antihormones. The mechanism of development of
toxicity of antiandrogens. Manifestations of toxic reactions. Androgenic derivation therapy.
Factors that increase toxicity.
27. Organotoxicity of hormones and antihormones. The mechanism of development of
toxicity of LHRH agonists. Manifestations of toxic reactions. Clinical "flash effect". Factors
contributing to increased toxicity. Control and prevention of toxicity of LHRH agonists.
28. Organotoxicity of hormones and antihormones. The mechanism of development of
toxicity of selective estrogen receptor modulators (SERM). Manifestations of toxic reactions.
Factors contributing to increased toxicity. Control and prevention of toxicity.
29. Organotoxicity of hormones and antihormones. The mechanism of development of
toxicity by an aromatase inhibitor. Manifestations of toxic reactions. Factors contributing to
increased toxicity. Control and prevention of toxicity.
30. Organotoxicity of cytostatics. Gastrointestinal tract - toxicity, manifestations,
cytostatics that cause it. Factors contributing to increased toxicity. Control, prevention and
treatment of varying degrees of nausea and vomiting during treatment with cytostatics.
31. Organotoxicity of cytostatics. Hepatotoxicity, manifestations, cytostatics that cause it.
Factors contributing to increased toxicity. Control, prevention and treatment of hepatotoxicity.
32. Organotoxicity of cytostatics. Suppression of bone marrow function by cytostatics,
manifestations, risk factors for hematological toxicity. Control, prevention and treatment of
leukopenia, thrombocytopenia, anemia during treatment with cytostatics.
33. Toxicity of direct anticoagulants, causes, types, symptoms. Factors contributing to
increased toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
34. Toxicity of warfarin, causes, types, symptoms. Factors contributing to increased
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.

35. Toxicity of the PLA, causes, types, symptoms. Factors contributing to increased
toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
36. Toxicity of antiplatelet agents, causes, types, symptoms. Factors contributing to
increased toxicity. Control and prevention, directions of treatment, antidote therapy.
37. Toxic effects of lead, causes, mechanisms of toxic action, clinical picture of poisoning,
an algorithm for helping patients with metal poisoning, antidote therapy.
38. Toxic effects of mercury, causes, mechanisms of toxic action, clinical picture of
poisoning, an algorithm for helping patients with metal poisoning, antidote therapy.
39. Toxic effects of arsenic compounds, causes, mechanisms of toxic action, clinical
picture of poisoning, an algorithm for helping patients with metal poisoning, antidote therapy.
40. Toxic effects of manganese, causes, mechanisms of toxic action, clinical picture of
poisoning, algorithm for helping patients with metal poisoning, antidote therapy.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий контроль: (диф.залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного контролю,
задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.

13. Система оцінювання успішності студентів з Лікарської токсикології
Система оценки успеваемости студентов Лекарственной токсикологии
Value system of student’s academic performance in Drugs toxicology

За кожне заняття студент отримує традиційну оцінку за 5-бальною шкалою.
На останньому занятті проводиться ПК-диференційний залік. Бали за
поточну навчальну діяльність студента виставляються шляхом перерахунку
традиційних оцінок у рейтингові бали згідно шкали перерахунку традиційних
оцінок у рейтингові бали для дисциплін, що закінчуються ПК, прийнятої
рішенням Вченої Ради ВНМУ протокол № 2 від 28.09.10 р. (таблиця додається).
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента 120,
мінімальна – 72.
Оцінка за підсумковий контроль – диференційний залік перераховується у
бали згідно інструкції оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно
рішення Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012 р.
Диференційний залік проводиться на останньому занятті за розкладом.

Оцінка за диференційний залік відповідає шкалі/final control scores:
Оцінка «5» - 80-71 балів
Оцінка «4» - 70-61 балів
Оцінка «3» - 60-50 балів

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності/
Total scores
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
для заліку
ОцінкаECTS для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики
А
В
С
D
Е

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону«Про вищу освіту» від 01.07.2014№
1556-VII;, Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку
ВНМУ, Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.
М.І.Пирогова, Кодексу академічної доброчесності, Положення безпеки про
порядок проведення навчання і перевірки знань.

15. Рекомендована література
Базова:
1.
Лекарственная токсикология: учебник – Х.:___, 2014. – 590 с. – под
редакцией профессоров: Дроговоз С.М., Лукьянчука В.Д., Шеймана Б.С.
2.
Медична рецептура: Навчальний посібник Я.О. Дев’яткіна, Е.Г.Колот,
Р.В.Луценко. - З-о вид .перероб. і доп,- 2013. -104с.
3.
Основи лікарської рецептури : навч. посібник / за ред.. К.А.Посохової,
О.М.Олещук. Тернопіль: ТДМУЮ 2015.-92 с.

4.
Фармакология - Cito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов /
Под ред. С.М. Дроговоз, г. Харьков: СИМ, 2016.-236 с.
5.
Андрущенко Е.В. Клиническая фармакология в терапевтической
практике. Уч. пособие. - К.:Вищашкола. - 1992. - 368 с.
6.
Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая
фармакология и фармакотерапия. - Руководство для врачей. - М., 1998. - 529 с.
7.
Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В.
Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, И.А. Зупанец, В.Н. Хоменко; под ред.
проф. И.М. Перцева. - Х.:Изд-во "Мегаполис", 2001. - 784 с.
8.
Закусов В.В. Клиническая фармакология. - М., - 1978. - 608 с.
9.
Каркищенко Н.Н. Фармакологические основы фармакотерапии.
(Руководство для врачей и студентов) - Москва., IМР - Медицина, 1996. - 560 с.
10.
Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т. Пер. с
англ. - М. - СП-Бином-Невский, Диалект, 1998. - 608 с.
11.
Клинические испытания лекарств. -/ Мальцев В.И., Ефимцева Т.К.,
Викторов А.П. и соавт. Под ред. В.И Мальцева., Т.К Ефимцевой, Ю.В. Белоусова,
В.Н. Коваленко К.: Морион, - 2002. - 352 с.
12.
Клінічна фармакологія в педіатрії / Чекман І.С., Вікторов О.П.,
Гончарова Н.О. та співавт. В кн. "Медицина дитинства (у 4-х т.)".Т.4. Книга 3. К.:
"Вища школа". - 2001. - С. 84 - 122.
13.
Безопастность лекарств: рук. По фармаконадзору / под ред. А.П.
Викторова, В.И. Мальцева, Ю.Б. Белоусова, О.В. Матвеевой. – К.: Морион, 2007.
– 240 с.
14.
Клиническая фармакология: учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – МЕД, 2004. – 944с.: ил.
15.
Клиническая фармакология: учеб. / И.Б. Михайлов. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: АСТ СПБ.: Сова, 2005. – 518с.
16.
Латогуз І.К., Мала Л.Т., Циганенко А.Я. Клінічнафармакологія. (у 2-х
т.). - Харків "Основа", 1995. - 500 с.
17.
Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. (в 2-х т.) Москва. Медицина. - 1991. - 1242 с.
18.
Машковский М.Р. Лекарственные средства. (в 2-х т.). - Харьков
"Тосинг". - 1998. - 13 изд. - 1152 с.
19.
Налетов С.В. Клиническая фармакология (в 2-х т). - Донецк
(Донбасс). - 1998. - 490 с.
20.
Руководство по клиническим испытаниям лекарственных средств
/Под ред. А.В. Стефанова, В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой. - К.: Издательский
дом "Авицена", 2001. - 425 с.
21.
Чекман И.С. Справочник по клинической терминологии. - К. - 1990. 733 с.
Допоміжна:
1.
Дранник Г.Н. Клиническая имуннология и аллергология. - Одеса
"Астро-Принт". - 1999. - 604 с.

2.
Ершов Ф.И. Антивирусные препараты. - М.: Медицина. - 1998. - 480 с.
3.
Михайлов И.Б. Основы рациональной фармакотерапии /Учебное
пособие по клинической фармакологии - СПб.: "Фолиант". - 1999. - 480 с.
4.
Паттерсон Р. и соавт. Аллергические болезни: диагностика и лечение:
Пер. с англ. / Под ред. акад. РАМН А.Г. Чучалина и соавт.: МГЭОТАР, Медицина.
- 2000. - 768 с.
5.
Особливості дії лікарських засобів у дітей різних вікових груп. /
Чекман І.С., Вікторов О.П., Гончарова Н.О.та співавт. В кн. "Медицина дитинства
(у 4-х т.)".Т.4. Книга 3. К.: "Вища школа". - 2001. - С. 4 – 8
12. Інформаційні ресурси
1. Сайт кафедри – http://vnmu.edu.ua/
2. Сайт бібліотеки - http://library.vsmu.edu.ua/

