
Тема 7. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення. 

 

План. 

1. Ознайомлення з препаратами що впливають на функцію органів травлення 

та анотаціями до них.. 

2. Обговорення питань класифікації, фармакодинаміки та застосування 

засобів, що впливають на функції органів травлення. 

3. Виконання програмних завдань та розв’язування фармакотерапевтичних і 

фармакологічних задач. 

4. Виписування рецептів на препарати. 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

1. Назвiть препарати та механiзм їхньої дiї,  якi використовують при 

анорексiї та для зниження апетиту. 

2. Якi засоби i чому призначають при гiпосекрецiї  шлункових залоз?  

3. Якi групи препаратiв призначають при надлишковiй секреції 

шлунка? Назвiть засоби, зробiть фармакотерапевтичний аиалiз. 

4. Якi групи i препарати здатнi припинити нудоту i блювання? Пояс 

нiть ix механiзм впливу на органiзм. 

5. Як називають препарати, що захищають клiтини печiнки вiд 

пошкоджень? Назвiть i дайте характеристику окремим представникам. 

6. Зробiть фармакотерапевтичний аиалiз груп i окремих представникiв 

жовчогiнних препаратiв. 

7. Назвiть ферментнi препарати та ix застосування. 

8. Якi групи та препарати призначають при закрепi? Пояснiть механiзм 

їхньої дiї на кишечник. 

 

Тести: 

1. Для пiдвищення апетиту пацiєнтовi призиачено препарат, що 

мiстить гiркоти. Визначте засiб: 

а) сiк шлунковий натуральний, пепсин;  

б) магнiю сульфат, натрiю сульфат; 

в) альмагель, фосфалюгель;  

г) настойка полину; 

д) настiй трави термопсису. 

 

2. Пацiєнту для лiкування пептичної виразки хвороби лiкар 

призначив антацидиий засiб та препарат, що зменшує секрецiю шлунка. 

Визначте препарати: 

а) пепсин, панкреатин; 

б) магнiю сульфат, фестал;  

в) альмагель, фамотидин;  

г) смекта, лоперамiд; 



д) натрiю гiдрокарбонат, сенадексии. 

 

3. У разi розладу травления використовують фермеитиi препарати, 

серед них: 

а) маалокс, альмагель; 

б) панкреатин, мезим;  

в) пепсии,алохол;  

г) холосас,холагол;    

д) сенаде, гуталакс. 

 

4. У пацiєнта ахiлiя (нульова кислотнiсть шлунка). Визначте 

препарати для проведення замiсної  терапiї: 

а) панкреатин, дигестал; 

б) магнiю сульфат, рицинова олiя;  

в) алохол,холензим; 

г) настойка полину, дезопiмон;  

д) пепсин, абомiн. 

  

5. У пацiєнта внаслiдок хронiчного отруєння алкоголем виник 

гострий панкреатит. Якi антиферментнi препарати призначить лiкар? 

а) контрикал, трасилол;  

б) панкреатин, фестал;  

в) алохол, холосас; 

г) лоперамiд, смекта;  

д) альмагель, реннi. 

 

6. Пацiєнт є вiрусоносiєм гепатиту А, у нього хронiчиий гепатит. 

Назвiть препарати, якi призначив лiкар для покращення вiдтоку жовчi: 

а) алохол, холосас; 

б) но·шпа, дротаверин;  

в) панкреатин, мезим; 

г) пепсин, ацидин·пепсин;  

д) реннi, альмагель. 

 

7. У пацiєнта хронiчний закреп. Визначте препарати, що мiстять 

антраглiкозиди, якi призначив лiкар: 

а) сенадексин, регулакс;  

б) фенолфталеін, iзафенiн; 

в) магнiю сульфат, рицинова олiя;  

г) лоперамiд, смекта; 

д) аллохол, альмагель. 

 

Задачi 

1. Складiть рецептурний пропис на: 



- мiстуру, що мiстить пепсин i кислоту хлоридиу розведену, на 12 

прийомiв; 

- настойку полину; 

- таблетки алохолу; 

- магнiю сульфат у формi недозованого порошку; 

- апоморфiну гiдрохлорид в ампулах. 

 

2. В аптеку надiйшли препарати: ранiтидин, фосфалюгель, смекта, 

мукофальк, гастроцепiн, церукал, лоперамiд, алохол, гепабене. 

Систематезуйте їх за фармакологiчними групами. 

 

3. В аптецi вiдсутнi препарати: метоклопрамiд, фамотидин, альмагель, листя 

сенни. Порекомендуйте замiну. 

 

4. До аптеки иадiйшли лiкарськi засоби, якi впливають на функції органiв 

травлення. Назвiть, якi з них є: блювотними, протиблювотними, 

жовчогіними, проносними, антацидними, ферментативними засобами. 

Алохол .Апоморфiн. Альмагель. Етаперазин. Мезим. Мукофальк. 

Ренi. Сенадексин. Фестал. Фортранс. 

 

5. До вас звернувся хворий iз запитанням, чи потрiбно коригувати гiркий 

смак полину. Пояснiть механiзм дiї гiркот. 

 


