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Однією з важливих теоретичних та практичних 
проблем сучасної фармації є пошук та узагальнення 
інформації, яка спрямована на профілактику небажа-
ної дії лікарських засобів. Зокрема, ФАРМАЦЕВТИЧНА 
ПРОФІЛАКТИКА — комплекс заходів, які передбачають 
взаємодію провізора, пацієнта і, при необхідності, лі-
каря, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я, 
покращання якості життя, попередження виникнення 
патологічних станів і захворювань, а з їхньою появою — 
прогресування і погіршення стану пацієнта, рецидиву 
захворювань та їх переходу у хронічну форму, а також 
попередження можливих негативних або небажаних 
наслідків (побічних ефектів, ускладнень, нераціональ-
ностей) фармакотерапії [1, 2]. 

Виявилось, що найчастіше небажані реакції спо-
стерігаються при лікуванні антигіпертензивними пре-
паратами (13,1 %), протипаркінсонічними засобами 
(13 %), кортикостероїдами (12,3 %), психотропними 
препаратами (12 %), серцевими глікозидами (11,5 %), 
цукрознижувальними засобами (9,2 %) і діуретиками 
(8 %). Такий розподіл, на думку авторів публікації, може 
бути пов’язаний з тим, що саме перелічені вище групи 
лікарських засобів споживачі застосовують найчастіше, 
або вони є життєво необхідними [3].

У зв’язку із зростанням кількості небажаних реакцій, 
метою нашої роботи було узагальнення інформації про 
профілактику небезпечних взаємодій лікарських засобів 
для лікування хворих з психічними розладами.

Об’єктом нашого дослідження з фармацевтичної про-
філактики були психотропні лікарські засоби з різних 
фармакотерапевтичних груп: нейролептики, транквілі-
затори, антидепресанти.

Для оброблення одержаної нами з різних джерел 
інформації про негативні побічні дії психотропних 
лікарських засобів використовували оригінальну 
комп’ютерну інформаційну систему (КІС) «Лікарські засо-
би для лікування хворих з психічними розладами» (про-
грамний продукт, захищено свідоцтвом про реєстрацію 
авторського права № 23901 від 06.03.2008 р.).

Вказана КІС має такі підрозділи:
— інформація про лікарські засоби з елементами 

фармацевтичної опіки, акцентуванням уваги на різних 
видах взаємодій (взаємодія лікарського засобу з різ-
ними фармакотерапевтичними групами, взаємодія 
лікарського засобу з іншими лікарськими засобами, 
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особливо небезпечна взаємодія, нерекомендована 
взаємодія);

— джерела релевантної літератури;
— нормативно-правові документи з питань обігу 

психотропних лікарських засобів;
— аналіз споживання лікарських засобів та визначен-

ня потреби в лікарських засобах для лікування хворих 
з психічними розладами [4, 5].

Опрацьовано програмне забезпечення комп’ю-
терного контролю за відпуском психотропних лікар-
ських засобів. За результатами модельного дослідження 
[4—6] до аптеки, яка розташована в центральній частині 
міста, має територіальні поліклінічні відділення (період 
дослідження суцільної вибірки профільної рецептури 
охоплював календарний рік.) надійшло 451 рецепт 
на 55 препаратів з різними модифікаціями доз для 
358 хворих з психічними розладами від 18 лікувально-
профілактичних закладів, в т. ч. 10 лікарень, 3-х по-
ліклінік, 4 диспансерів та Львівського обласного дер-
жавного лікувально-діагностичного центру, які були 
виписані 161 лікарем. Ми проаналізували випадки, 
коли хворі одночасно одержували за рецептами 2 або 
більше профільних лікарських засобів (були випадки 
одночасного призначення 4 таких препаратів). Нижче 
перелічені всі випадки комбінованого застосування 
лікарських засобів: адаптол + аміназин; адаптол + гало-
перидол; адаптол + гідазепам; адаптол + сонапакс; 
азалептин + соно ван; аміназин + гідазепам; аміна-
зин + донорміл; аміназин + соннат; аміназин + сонован; 
амітриптилін + галоперидол; амітриптилін + соннат; 
галоперидол + доксепін; гідазепам + еглоніл; гідазепам 
+ меліпрамін; гідазепам + соннат-КМП; гідазепам + соно-
ван; гідазепам + тизерцин; імован + соннат; меліпра-
мін + тизерцин; сомнол + соннат; соннат + тизерцин; 
адаптол + гало перидол + тизерцин; гідазепам + гало-
перидол + амі три птилін; гідазепам + еглоніл + аміна-
зин; гідазепам + імован + соннат; гідазепам + соно-
ван + тизерцин; сонован + гідазепам + амітриптилін; 
сомнол + гіда зепам + еглоніл + адаптол; соннат + гіда-
зепам + галоперидол + амітриптилін; сонован + тизер-
цин + адаптол + галоперидол.

Ми провели інформаційний пошук даних про можли-
ву взаємодію між наведеними вище у комбінаціях лікар-
ських засобів. З використанням літератури та Інтернет-
сайтів слід констатувати, що дані про небажані взаємодії 
між наведеними вище лікарськими засобами відсутні.

Ми провели інформаційний пошук даних про взаємо-
дію лікарських засобів за допомогою різних інформацій-
них джерел: Британського національного формуляру 
(БНФ) 2011, офіційних інструкцій МОЗ України, довідника 
«Взаимодействие лекарств и эффективность фармакоте-
рапии» за редакцією І. М. Перцева [7—9].

Нами опрацьовано інформацію про взаємодію 
12 психотропних лікарських засобів (азалептину, амі-
назину, амітриптиліну, анафранілу, галоперидолу, гіда-
зепаму, доксепіну, оланзапіну, рисперидону, сибазону, 
трифтазину, феназепаму) з іншими лікарськими засо-
бами 39 фармакотерапевтичних груп та 150 взаємодій 
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з конкретним лікарським засобом. Критерієм вибору був 
доведений факт, що перелічені вище препарати входять 
до теоретичного та практичного арсеналів лікарів і ши-
роко застосовуються у фармакотерапії.

Під час узагальнення інформації про взаємодію 
з фармакотерапевтичними групами найбільшу кількість 
взаємодій виявлено у аміназину — з препаратами 
19 фармакотерапевтичних груп: α- і β-адреноміметики 
(R03CA, R03AA, R03DB, S01EA), алкогольвмісні препара-
ти, аналептики дихальні (R07AB, № 06BC), аналептики 
опіоїдні (N02A), антигіпертензивні препарати (C02), 
анти гістамінні препарати (R06, D04, A07EB, B01AC, 
R03BC, S016), блокаторі β-адренорецепторів (C07), діуре-
тики тіазидні (C03A), інгібітори МАО (№ 06AF, № 06AG, 
C02KC), літію препарати (№ 05AN), препарати для 
загальної анестезії (№ 01A), протипаркінсонічні засоби 
(№ 04), протиепілептичні засоби (№ 03), психостимулю-
ючі засоби (№ 06BA, № 06BB, № 06BC, № 06BD), снодійні 
та седативні засоби (№ 05C), анальгетики (№ 02), анксіо-
літики (№ 05B), антацидні (A02A), естрогени (G03C).

Розглянемо взаємодії за різними джерелами інфор-
мації. Зокрема, довідник «Взаимодействие лекарств 
и эффективность фармакотерапии» (2002 р.) за редакцією 
І. М. Перцева акцентує увагу на особливо небезпечних 

взаємодіях: аміназину та галоперидолу з блокаторами 
β-адренорецепторів (атенолол, пропранолол, соталол, 
тимолол, бісопролол та ін.), при якій відбувається по-
силення їх дії та можуть розвинутися важкі симптоми, 
що загрожують життю хворого: брадикардія, гіпотен-
зія, спазм кінцівок та ін. Також встановлено, що при 
одночасній взаємодії аміназину з антидепресантами, 
зокрема з пароксетином відбувається посилення дії не-
йролептика або обох препаратів з можливістю розвит ку 
негативних побічних ефектів: галюцинацій, екстрапіра-
мідних порушень (включаючи судоми), лейкопенію та ін. 
При одночасній взаємодії анафранілу з анальгетиками 
опіоїдними, з препаратами, що пригнічують ЦНС — від-
бувається небезпечна загальмованість.

Після узагальнення даних щодо взаємодії з пре-
паратами різних фармакотерапевтичних груп ми пе-
рейшли до систематизації інформації про взаємодію 
з конкретним лікарським засобом, яких виявили 150. 
Рекомендовано зовсім виключити взаємодію амітри-
птиліну з золпідемом, оскільки відповідна комбінація 
призводить до посилення седативного ефекту.

При роботі з БНФ (2011 р.) вважали за доцільне ак-
центувати увагу на потенційно серйозних взаємодіях, 
які детально наведені у таблиці.

Потенційно серйозні взаємодії, які включені до Британського національного формуляру

№
з/п

Лікарський 
засіб Об’єкт взаємодії Результат взаємодії

1. галоперидол флуоксетин В плазмі концентрація галоперидолу збільшується на флуоксетин, причому зростає ризик 
побічної дії на ЦНС, особливо екстрапірамідних реакцій (паркінсонічних станів)

триоксид миш’яку,
сульпірид

підвищений ризик розвитку шлуночкових аритмій

рифампіцин метаболізм галоперидолу прискорюється рифампіцином (зниження концентрації 
в плазмі)

2. азалептин 
(клозапін)

флуоксетин концентрація в плазмі клозапіну збільшується на флуоксетин

флувоксамін концентрація в плазмі клозапіну збільшується на флувоксамін

пароксетин концентрація в плазмі клозапіну збільшується на пароксетин

сертралін концентрація в плазмі клозапіну збільшується на сертралін

венлафаксин концентрація в плазмі клозапіну збільшується на венлафаксин

атомоксетин,
метадон,
триоксид миш’яку

підвищений ризик розвитку шлуночкових аритмій

етосуксим судомний поріг понижений

окскарбазепін Всі антипсихотичні засоби знижують протисудомний вплив окскарбазепіну, тому судомний 
поріг понижений

примідон Всі антипсихотичні засоби знижують протисудомний вплив примідону, тому судомний 
поріг понижений

3. оланзапін триоксид миш’яку,
атомоксетин,
метадон

підвищений ризик розвитку шлуночкових аритмій

етосуксимід Знижений протисудомний вплив етосуксиміда, судомний поріг понижений

окскарбазепін Знижений протисудомний вплив окскарбазепіну, судомний поріг понижений

фенітоїн Антипсихотичні препарати знижують протисудомну дію фенітоїну, судомний поріг по-
нижений

примідон Антипсихотичні препарати знижують протисудомну дію примідону, судомний поріг по-
нижений

ритонавір Концентрація в плазмі антипсихотичних засобів можливо збільшується на ритонавір

4. рисперидон пароксетин В плазмі концентрація рисперидону можливо збільшується на пароксетин, відбувається 
підвищений ризик токсичності

5. трифтазин леводопа Можливе погіршення перебігу захворювання у пацієнтів з хворобою Паркінсона

6. сибазон оланзапін Підвищений ризик гіпотензії, брадикардії та пригнічення дихання
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Так, наприклад, одночасне застосування галопери-
долу з флуоксетином призводить до збільшення флуок-
сетину в плазмі крові, причому зростає ризик побічної 
дії на ЦНС, особливо екстрапірамідних реакцій, включа-
ючи паркінсонічні симптоми — тремор, брадикінезію, 
м’язову ригідність, рухову загальмованість, гіпомімію, 
які можуть наростати поступово; дистонічну симпто-
матику — гіперкінез обличчя та туловища, окулогірний 
криз, акатизію (непосидючість). Підвищений ризик 
розвитку шлуночкових аритмій виникає при взаємодії 
галоперидолу, азалептину, оланзапіну з триоксидом 
миш’яку, сульпіридом, атомоксетином та метадоном. 
При застосуванні трифтазину з леводопа можливе по-
гіршення перебігу захворювання у пацієнтів, зокрема 
з хворобою Паркінсона.

Таким чином, за даними таблиці встановлено, що 
у потенційно серйозні взаємодії вступають 6 лікарських 
засобів (азалептин, галоперидол, оланзапін, риспе-
ридон, сибазон, трифтазин) з 18 іншими препаратами 
(атомоксетин, венлафаксин, етосуксим, етосуксимід, 
леводопа, метадон, оксикарбазепін, оланзапін, парок-
се тин, примідон, ритонавір, рифампіцин, сертралін, 
сульпірид, триоксид миш’яку, фенітоїн, флувоксамін, 
флуоксетин).

У досліджуваних інформаційних джерелах: БНФ, 
2011р., офіційних інструкціях МОЗ України, довіднику 
«Взаимодействие лекарств и эффективность фарма-
котерапии» за редакцією І. М. Перцева однаковою ви-
явилася інформація уникати супутнього використання: 
галоперидолу з аміодароном, дизопірамідом, дропери-
долом, мефлоксіном, моксифлоксацином, соталолом 
та хініном, оскільки при даній комбінації можливий 
ризик розвитку шлуночкових аритмій. Для запобігання 
агранулоцитозу слід уникати взаємодій азалептину 
з карбамазепіном, хлорамфеніколом, цитотоксиксом, 
пеніциламіном, сульфаніламідом. Можлива поява 
нейтропенії при застосуванні галоперидола та риспе-
ридона з клозапіном (у осіб, які приймають клозапін 
агранулоцитоз виникає у 1 % випадків, а лейкопенія 
у 2 % випадків).

Окрім того, ми узагальнили та окремо виокремили 
інформацію:

— коли при відповідному лікуванні є необхідність 
у максимальному зниженні дози лікарського засобу, 
так комбінації:

• галоперидол та аміназин з препаратами літію 
призводять до можливого розвитку нейротоксичних 
ефектів, відбувається ураження ЦНС, наприклад, енце-
фалопатії.

• доксепін з флуоксетином — флуоксетин збільшує 
концентрацію в плазмі доксепіна, тому можливе знижен-
ня дози доксепіна на 50 %.

• доксепін з флувоксаміном — флувоксамін збільшує 
концентрацію в плазмі доксепіна, тому можливе знижен-
ня дози доксепіна на 50 %.

• рисперидон з карбамазепіном — карбамазепін 
та інші препарати, що викликають індукцію ферментів 
печінки, знижують рівень рисперидона в плазмі крові, 
тому при одночасному призначенні цих препаратів 
з рисперидоном може виникнути необхідність в під-
вищенні дози рисперидона. Після закінчення прийому 
ліків, що викликають індукцію ферментів печінки, доза 
рисперидона може бути при необхідності понижена.

• сибазон з теофіліном, оскільки при даній взаємодії 
теофілін може зменшувати або навіть перекручувати 
седативну дію, його слід вживати в низьких дозах.

— коли при відповідному лікуванні є необхідність 
у підвищенні дози лікарського засобу:

• галоперидол з карбамазепіном, особливо при 
тривалому застосуванні карбамазепіну, рівень галопе-
ридолу в плазмі значно знижується.

— коли при лікуванні не слід змінювати дозу:
• оланзапін з флуоксетином — флуоксетин (в дозі 

60 мг однократно або 60 мг щоденно протягом 8 днів) 
викликає збільшення Cmax оланзапіна в середньому на 
16 % і зниження кліренсу оланзапіна в середньому на 
16 %. Ступінь впливу флуоксетина значно поступається 
вираженості індивідуальних відмінностей цих показни-
ків, тому зазвичай не рекомендується змінювати дозу 
оланзапіна при його комбінації з флуоксетином.

Таким чином, нами узагальнені дані про взаємодію 
лікарських засобів для лікування хворих з психічними 
розладами з препаратами різних фармакотерапевтич-
них груп, окремими лікарськими засобами, особливо 
небезпечні взаємодії.
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Профилактика опасных взаимодействий 

лекарственных средств для лечения больных 
с психическими расстройствами

Изучены и обобщены особенности опасных, потенциально 
серьезных взаимодействий лекарственных средств для лечения 
больных с психическими расстройствами по данным различных 
источников информации: Британского национального фор-
муляра, официальных инструкций МЗ Украины, справочника 
«Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии» 
под редакцией И. М. Перцева.

Ключевые слова: информационное обеспечение, фарма-
цевтическая профилактика, компьютерная информационная 
система, взаимодействие лекарственных средств, психотропные 
лекарственные средства.
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Investigated and generalized features of dangerous, potentially serious Interactions between medicines to treat patients with mental 
disorders according to various sources of information: the British national form, the offi  cial instructions of Ministry of Health of Ukraine, 
directory "Interaction of drugs and Eff ectiveness of pharmacotherapy", edited by I. Percev.

Key words: information provision, pharmaceutical prophylaxis, computer information system, the interaction of drugs, psychotropic 
drugs.

УДК 616.89-036.12
С. Г. Пырков, канд. мед. наук, доцент; 
Е. М. Выговская, канд. мед. наук, доцент
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
трансплантационный центр ДОКТМО
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Учитывая высокую распространённость хронического 
гепатита среди пациентов с хронической почечной недо-
статочностью (ХПН), было изучено качество жизни лиц 
с ХПН, получающих лечение гемодиализом, основное за-
болевание которых осложнено хроническим гепатитом. 
Выявлено влияние хронического гепатита на качество 
жизни данного контингента лиц.
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За последнее время достигнуты значительные 
успехи в продлении жизни больным с хронической 
почечной недостаточностью (ХПН) за счёт активного 
внедрения в клиническую практику новых, более со-
вершенных методов медикаментозной коррекции 
и диализных технологий, а также благодаря увеличению 
числа успешных операций трансплантации почки. Ушло 
в прошлое представление об однозначно неблагопри-
ятном прогнозе для жизни пациентов с ХПН, уходе от 
полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности и неизбежном характере их инвалидизации. 
Одновременно с этим наступило осознание того, что 
в ходе заместительной терапии ХПН важно не только 
продлить жизнь пациенту, но и обеспечить её высокое 
качество, следствием которого стало появление на стра-
ницах научных медицинских изданий значительного 
числа сообщений, отражающих результаты исследо-
ваний различных аспектов качества жизни пациентов 
диализных центров [1—3].

Учитывая высокую распространённость хроническо-
го гепатита среди пациентов с ХПН, целью настоящего 
исследования явилось изучение качества жизни лиц 
с ХПН, получающих лечение гемодиализом, основное 
заболевание которых осложнено хроническим гепа-
титом.

В соответствии с программой исследования было 
проведено обследование 40 пациентов с ХПН, которые 
получали лечение гемодиализом в трансплантаци-
онном центре Донецкого областного клинико-тер-
риториального медицинского объединения (ДОКТМО), 
по методике SF-36 Health Status Survey [4].

Экспериментально-психологическая методика SF-36 
Health Status Survey была специально создана для 
оценки качества жизни различных групп соматически 

больных и отражает субъективную удовлетворенность 
респондента качеством жизни. Методика содержит ряд 
шкал, составленных таким образом, что более высо-
кая оценка (в баллах) указывает на лучшее состояние 
здоровья. В SF-36 Health Status Survey представлены 
следующие шкалы: физическое функционирование — 
PF (отражает диапазон посильной физической актив-
ности); ролевая физическая шкала — RP (характеризует 
физическую способность выполнять профессиональную 
работу); физическая боль — BP (отражает роль субъек-
тивных болевых ощущений респондента в ограничении 
его повседневной деятельности); здоровье в целом — 
GH (оценка пациентом своего состояния здоровья в на-
стоящее время и перспектив лечения); жизнеспособ-
ность — VP (оценка респондентом своего жизненного 
тонуса, т. е. подразумевает ощущение себя полным сил, 
энергии или, напротив, обессиленным); социальное 
функционирование — SF (характеристика уровня своих 
взаимоотношений с друзьями, родственниками, колле-
гами по работе и т. д.); ролевая эмоциональная шкала — 
RE (степень ограничения повседневной деятельности, 
обусловленной эмоциональными проблемами); психи-
ческое здоровье — MH (оценка респондентом своего на-
строения: счастья, спокойствия и т. д.); оценка здоровья 
в динамике — HT (оценка самочувствия по сравнению 
с предыдущим годом).

В соответствии с целью исследования пациенты были 
разделены на две группы: 1 группа — больные ХПН, не 
болевшие гепатитом, а также лица, перенесшие гепатит, 
но у которых показатели билирубина и трансфераз АЛТ, 
АСТ были в норме (13 человек); 2 группа — больные 
ХПН, у которых основное заболевание осложнялось 
хроническим гепатитом и показатели билирубина и вы-
шеуказанных трансфераз превышали нормативные 
(27 человек). Достоверность результатов исследования 
обеспечивалась применением статистических методов, 
реализованных на IBM-совместимом компьютере в па-
кете программ STADIA. При сравнении средних величин 
использовали метод Манна — Уитни с определением 
вероятности различий «р». Различия принимались зна-
чимыми при p < 0,05.

Средние значения показателей опросника SF-36 при-
ведены в таблице.




