
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Кафедра медсестринство 

 

Зоря Б.П. 

 

   

 

ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА 

 

Методичні вказівки 

 

для виконання практичних робіт 

 

студентами денної  форми навчання 

 

спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12. Протизапальні та протиалергійні засоби. Імунотропні 

препарати. 

 

План. 

 

 

1. Засоби, що впливають на iмуннi процеси (iмунотропнi засоби) 

 

2. Протизапальнi засоби. 

 

3. Протиалергiйнi засоби.. 

 

 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

 

1. Яке значення має iмунiтет у розвитку iнфекцiйних хвороб, пухлин, 

аутоалергiйних та аутоiмунних реакцiй? 

 

2. Охарактеризуйте препарати iмуностимуляторiв та iмуносупресорiв. 

 

3. Назвiть групи протиалергiчних препаратiв та дайте їм 

фармакотерапевтичну характеристику. 

 

4. Якi групи препаратiв i чому виявляють протизапальну дiю, дайте 

фармакотерапевтичну характеристику окремим представникам. 

 

 

 

Тести: 

 

1. Для лiкування радикулiту пацiєнтовi призначено iн'єкції 

бiогенного стимулятора, який отримують iз кровi людини. Визначте 

препарат: 

 

а) ФiБС; 

б) апiлак;  

в) плазмол; 

г) апiзартрон;  

д) трипсин. 

 



2. У пацiєнта помутнiння скловидного тiла ока. Лiкар призначив 

препарат групи бiогенних стимуляторiв . Визначте можливi засоби: 

 

а) плазмол, апiзатрон;  

б) ФiБС, екстракт алое;  

в) лiдаза, трипсин; 

г) тималiн, пiрогенал;  

д) димедрол, супрастин. 

  

3. Пацiєнтовi для бiльш тонкого рубцювання пiсля опiку було при 

значено ферментний засiб в iн'єкцiях. Визначте можливий препарат: 

 

а) плазмол;  

б) ФiБС; 

в) лiдаза; 

г) продигiозан;  

д) пiрогенал. 

 

4. Пацiєнтовi пiсля опромiнення було призначено 

iмуностимулювальний засiб тваринного походження. Визначте 

можливий препарат: 

 

а) пiрогенал;  

б) продигiозан;  

в) азатiоприн;  

г) тималiн;  

д) трипсин. 

 

5. У пацiєнта пiсля введения лiдокаiну виникли стиснення у 

грудях, 

загальна слабкiсть, задишка, холодний липкий пiт , з'явився страх 

смертi. У нього розвинувся анафiлактичний шок. Визначте, якi 

антигiстамiннi засоби необхiдно ввести негайно: 

 

а) димедрол, супрастин;  

б) дiазолiн, фенкарол;  

в) кромолiн-натрiй; 

г) продигiозан, пiрогенал; 

д) диклофенак-натрiй, iндометацин. 

 

 

 

 

 



6. Порекомендуйте антигiстамiнний засiб для профiлактики алергії 

на продукти чи лiки : 

 

а) дiазолiн; 

б) преднiзолон;  

в) пiрогенал; 

г) кетанов; 

д) екстракт алое. 

 

Задачi 

 

1. До аптеки надiйшли препарати: лiдаза, тималiн, тавегiл, продигiозан, 

фенкарол, апiлак, супрастин, диклофенак, дiазолiн, кларитин. 

Систематизуйте ix за фармакологiчними групами. 

 

2. В аптецi вiдсутнi препарати: кеторолак, лiдаза, лоратадин, азатiоприн, 

диклофенак, кромолiн-натрiй, iндометацин. Порекомендуйте замiну. 

 

3. Випишiть рецепти на: 

 

- драже дiазолiну; 

- екстракт алое в ампулах; 

- супозиторiї з димедролом; 

- iндометацин у формi мазi; 

- кромолiн-натрiй у капсулах . 

 


