
 

 

 

 

 

 

 

 

Протизапальні та протиалергійні засоби. 

Імунотропні препарати. 

 

 

 

 

 

 

 



План. 
 

1. Лiкарськi засоби неспецифiчнної стимулювальної терапії. 

2. Протиалергійнi та протизапальнi засоби.  

3. Бiогеннi стимулятори. 

4. Ферментативнi засоби. 

5. Засоби, що впливають на iмуннi процеси. 

6. Протиалергiйнi засоби. 

7. Протизапальнi засоби. 

8. Бiогеннi стимулятори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протизапальні та протиалергійні засоби. Імунотропні 

препарати. 

 

Бiогеннi стимулятори - препарати природного походження, якi покращують 

клiтинний обмiн, живлення, регенерацiю тканин. 

Назву •бiогеннi стимулятори• академiк В.П. Фiлатов запропонував для 

зазначення речовин тваринного та рослинного походження, якi здатнi 

стимулювати метаболiзм (обмiн речовин), iмунiтет i прискорювати 

регенерацiю (вiдновлення). 

Алое екстракт рiдкий - бiогенний стимулятор рослинного походження в 

ампулах, який покращує трофiку та регенерацiю тканин. 

Показання до застосування: захворювання очей -  прогресуюча мiопiя, 

блефарит, кон'юнктивiт, кератит, iрит, помутнiння скловидного тiла; пептична 

виразка; бронхiальна астма тощо. 

ФiБС - бiогенний стимулятор в ампулах, який отримують iз вiдгону лиманного 

бруду (багнюки, грязi). Назва препарату походить вiд початкових лiтер 

авторiв препарату - академiка В.П. Фiлатова, В.А. Бiвер та В.В. Скородинськоiї. 

Вiн мiстить коричну кислоту та кумарин, якi покращують живлення тканин та 

клiтинний обмiн. 

Показання до застосування: захворювання очей - помутнiння скловидного 

тiла, кератит, кон'юнктивiт, блефарит, мiопiчний хорiоретинiт; артрит, 

радикулiт, мiалгiя. 

Апiлак - бiогениий стимулятор у виглядi сухого натурального маточного 

молочка бджiл, що входить до складу таблеток, свiчок та мазi. 

Показання до застосування: гiпотрофiя та анорексiя у дiтей грудного та 

раннього вiку, артерiальна гiпотензiя, розлади травлення у пацiентiв, якi 

одужують пiсля тяжких хвороб, невротичнi розлади та iн. 

Апiзартрон - бiогенний стимулятор у формi мазi, що мiстить бджолину 

отруту. 

Плазмол - бiогенний стимулятор, який отримують iз кровi людини. Мiстить 

розчиннi у водi бiостимулятори. 

Показання до застосування: як десенсибiлiзувальний та знеболювальний 

засiб при хворобах периферичної нервової системи та м'язiв, що 



супроводжуються болем (невралгiя, неврит, радикулiт та iн.), пептична 

виразка, бронхiальна астма, хронiчнi запальнi процеси та ревматизм. 

Ферментнi засоби 

Ферменти - високомолекулярнi бiлки, якi виконують в органiзмi роль 

бiологiчиих каталiзаторiв у реакцiях обмiну речовин. 

Лiдаза (адилаза, гiалаза, iнвазив, вiдаза) - препарат, що мiстить фермент 

гiалуронiдазу, яка деполiмеризує гiалуронову кислоту, зменшує в'язкiсть, 

збiльшує проникнiсть судин та полегшує рух рiдин у мiжтканинному просторi. 

Початок дii: спостерiгається через 1-2 год, перiод напiввиведення з органiзму 

становить 20-24 год. 

Показання до застосування: контрактури суглобiв, рубцi пiсля опiкiв i 

операцiй, для бiльш тонкого рубцювання уражених дiлянок, прискорення 

всмоктування лiкiв, що вводять пiдшкiрно та внутрiшньом'язово, гематоми 

тощо. 

Трипсин кристалiчний - протеолiтичний фермент, який отримують iз 

пiдшлункових залоз великої рогатої худоби, виявляє виражену 

протизапальну та протинабрякову дiю, розщеплює некротизованi тканини, 

зменшує в'язкiсть секретiв, випотiв, згусткiв кровi. На здоровi тканини не 

впливає, оскiльки там є специфiчний iнгiбiтор ферменту. 

Показання до застосування: як допомiжний засiб для видалення в'язкого 

секрету та випоту при запальних захворюванвях дихальних шляхiв 

(iнгаляцiйно), мiсцево - при опiках, пролежнях, гнiйних ранах, 

внутрiшньом'язово - як протизапальний засiб тоща. 

Засоби, що впливають на iмуннi процеси (iмунотропнi засоби) 

lмуностимулятори - засоби, якi пiдвищують iмунiтет. lмунодепресанти 

(iмуносупресори) - засоби, якi пригнiчують iмунну систему. 

Iмунотропнi засоби - це препарати природного, синтетичного походження 

або отриманi методом генної iнженерії, що посилюють (iмуностимулятори) 

чи ослаблюють (iмунодепресанти, iмуносупресори) iмунну систему 

органiзму. 

lмунна система людини забезпечуе захист при iнфекцiях, пухлиннах , дiї 

токсинiв i до певної мiри при травмах та включає специфiчну i неспецифiчну 

частики. 



Специфiчна iмунна система представлена iмунокомпетентними клiтинами (Т- 

i В-лiмфоцити), якi мiстяться в загрудниннiй (вилочковiй) залозi (тимус), 

лiмфатичних вузлах, кiстковому мозку та селезiнцi. Вона забезпечує захист 

органiзму при майбутньому контактi з мiкроорганiзмами, їх токсинами та iн. 

Неспецифiчна iмунна система включае мiкро- i макрофаги та гуморальнi 

захиснi фактори (iнтерферон, лiзоцим тоща) i забезпечуе негайну вiдповiдь 

на вторгнення конкретного мiкроогранiзму. 

Пригнiчення iмунної системи посилюе розвиток патологiчного процесу, 

оскiльки захиснi механiзми неспроможнi протистояти ушкодженню; на фонi 

зниженого iмунiтету можуть виникати суперiнфекції та пухлини. 

Прикладом такого стану є синдром набутого iмунодефiциту (СНIД). 

Пiдвищення iмунної вiдповiдi може спровокувати розвиток гiперiмунних 

хвороб (автоалергiйнi та автоiмуннi) та вiдторгнення трансплантатiв. 

Автоiмуннi розлади виникають, коли органiзм виробляе антитiла не проти 

зовнiшнiх факторiв, а проти власних тканин. Помилкова реакцiя може бути 

спрямована на окремi органи (наприклад, на щитоподiбну залозу - 

автоiмунний тиреоїдит) або спричинити генералiзоване ушкодження 

(мiастенiя, системний червоний вовчак, розсiяний склероз тощо). 

 

Iмуностимулятори - засоби, якi пiдвищують iмунiтет 

Тималiн - iмуностимулювальний засiб, який отримують iз вилочкової залози 

тварин. 

Стимулюе реакцiю клiтинного iмунiтету, регулює кiлькiсть T i В-лiмфоцитiв, 

посилюе фагоцитоз. 

Показання до застосування: гострi та хронiчнi гнiйно-запальнi процеси, опiки, 

трофiчнi виразки, пригнiчення iмунiтету пiсля сеансiв променевої та 

xiмioтepaпiї у пацiентiв з онкологiчними захворюваннями та на тлi iнших 

хвороб. 

Пiрогенал - iмуностимулятор, продукт життедiяльностi мiкроорганiзмiв.  

Пiсля його введения пiдвищуеться  температура  тiла, стимулюється 

лейкопоєз, пригнiчується розвиток рубцiв, покращується вiдновлення 

нервової тканини тощо. Активнiсть препарату вимiрюеться в мiнiмальних 

пiрогенних дозах (МПД). 1 МПД - кiлькiсть речовини, яка при 

внутрiшньовенному введеннi кролям пiдвищуе температуру тiла на 0,6 

градусiв i бiльше. 



Показання до застосування: стимуляцiя вiдновлювальних процесiв пiсля 

уражень i хвороб ЦНС та периферичної нервової системи, розсмоктування 

патологiчних рубцiв пiсля опiкiв, травм, спайок, ускладi комплексної терапiї 

пацiентiв з тяжкими i затяжними iнфекцiйними хворобами, хронiчними 

запальними хворобами жiночих статевих органiв, комплексне лiкування 

сифiлiсу та алергiчних хвороб. 

Iмунодепресанти (iмуносупресори) - засоби, якi пригнiчують iмунну систему 

Пригнiчуютъ iмунну систему цитостатики, глюкокортикоїди, антагонiсти 

пурину (азатiоприн, меркаптопурин). 

Азатiоприн (iмуран, азамун, азанiн, азапрес, iмурель, тiоприн) - 

iмунодепресант, який виявляе цитостатичну дiю. У високих дозах пригнiчує 

функцiю кiсткового мозку. 

Показання до застосування: профiлактика реакції вiдторгнення трансплантата 

(пересадженої тканини чи органа), тяжкий перебiг ревматоїдного артриту, 

гепатит, системний червоний вовчак та iншi колагенози. 

Протиалергiйнi засоби 

Алергiйнi реакції є наслiдком пiдвищеної чутливостi (сенсибiлiзації до рiзних 

речовин, що мають антигеннi властивостi. Здебiльшого природа алергену 

лишається невизначеною, тому лiкування хворих з алергiйними реакцiями 

проводить методом неспецифiчної гiпосенсибiлiзацiї- тобто за допомогою 

препаратiв, що впливають на процеси алергiї незалежно вiд природи 

антигену. 

Розрiзняють 3 стадii: розвитку алергiйних реакцiй: 

1) iмунологiчну - утворення антитiл; 

2) вивiльнення медiаторiв алергії; 

3) реакцiя органiв i систем на цi медiатори. 

Лiкарськi препарати рiзних фармакологiчних груп впливають на всi стадii: 

розвитку алергiйних реакцiй. 

 

 

 

 



Класифiкацiя протиалергiйних препаратiв 

I поколiння Кромолiн-натрiй (iнтал)  

Адревомiметики 

Димедрол  

Супрастин 

Кетотифен  

Бронхолiтики  

Препарати кальцiю 

Тавегiл   

Дiазолiн  

Пiпольфен    

II поколiння  

Лоратадин (кларитин)    

Фенiстил     

Цетиризин  

III поколiння   

Фексофевадин (телфаст)   

Epiyc (дезлоратадин)   

Антигiстамiннi препарати I поколiння пригнiчують ЦНС i виявляють седативну 

та снодiйну дiю. 

Антигiстамiннi препарати II поколiння мало впливають на ЦНС i тому 

вiдрiзняються незначною седативною дiєю та значно довшим 

фармакологiчним ефектом. 

Антигiстамiннi засоби III поколiння є активними метаболiтами препаратiв II 

поколiння, що забезпечує їхню найбiльшу вибiркову дiю на гiстамiновi 

рецептори (вони найбiльш активнi). 

Антимедiаторнi препарати i мембраностабiлiзатори перешкоджають 

видiленню медiаторiв алергії. 

  



Лiкарськi засоби неспецифiчноi стимулювальноi терапii 

Препарати, що усувають прояви алергiйних реакцiй, - адреномiметики 

(адреналiну гiдрохлорид, ефедрину гiдрохлорид), бронхолiтики , препарати 

кальцiю , зменшують проникнiсть судин, звужують судини i пiдвищують АТ, 

виявляють бронхорозширювальну дiю. 

Димедрол - антигiстамiнний препарат, що виявляє виражену протиалергiйну, 

седативну, снодiйну, протиблювотну, мiсцевоанестезiйну дiю; посилює дiю 

засобiв, що пригнiчують ЦНС. Тривалiсть дii - 4-6 год. 

Показання до застосування: анафiлактичний шок, кропив'янка, алергiйний 

дерматит, ринiт, полiноз (сiнна гарячка), для посилення дii снодiйних, 

анальгетичних та засобiв для наркозу тощо. 

Невiдкладна допомоrа при анафiлактичвому шоку 

Анафiлактичвий шок - найтяжчий прояв алергії: 

- у дошоковий перiод необхiдно вводити антигiстамiновi препарати - 

супрастин, дипразин (пiпольфен), димедрол, тавегiл; 

- при зниженнi АТ i бронхоспазмi призначити адреналiну гiдрохлорид 

(пiдшкiрно по 0,5 мл 0,1 % розчину через кожнi 5-10 хв; за вiдсутностi ефекту - 

внутрiшньовенно, розвiвши в 10 разiв), ефедрину гiдрохлорид. Ефективним є 

внутрiшньовенне краплинне (40-50 за 1 хв) введения протишокової cyмiшi - 5 

мл 0,1 % розчину адревалiну гiдрохлориду i 0,06 г преднiзолону (2 ампули), 

розчинених у 500 мл iзотовiчного натрiю хлориду; 

- при бронхоспазмi слiд вводити також iншi бронхолiтики; 

- у разi пригнiчення дихання - застосовувати оксигенотерапiю, вводити 

стимулятори дихання; 

- при гострому набряку легень - вводити сечогiннi засоби - фуросемiд, 

манiт; 

- корекцiя гемодинамiчних розладiв (сольовi розчини, плазмозамiнники 

тощо). 

 

Протизапальнi засоби 

Запалення - патологiчний процес, що виникає у вiдповiдь на дiю 

пошкоджувальних факторiв, якi стимулюють утворення, видiлення медiаторiв 



запалення - ейкозаноїдiв (простагландини, лейкотрiєни, тромбоксани), 

брадикiнiну, гiстамiну, серотонiну). 

Протизапальнi препарати подiляють на 2 групи: 

- стероїднi протизапальнi препарати - ГКС; 

- нестероїднi протизапальнi препарати (НПЗП) - ненаркотичнi. 

анальгетики. 

Стероiднi протизапальнi препарати - гармони кiркової речовини надниркових 

залоз, ГКС. Вони виявляютъ виражену протизапальну дiю. До ГКС належать 

кортизон, гiдрокортизон, преднiзолон, трiамцинолон, дексаметазон. 


