
Тема 7. Антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби. 

 

План. 

 

1. Висвітлення основних питань класифікації, фармакодинаміки та 

застосування різних груп хіміотерапевтичних засобів. 

2. Антибіотики. 

3. Сульфаніламідні препарати. 

4. Противірусні засоби. 

5. Протитуберкульозні засоби. 

6. Протигельмінтні  засоби. 

7. Протимікозні засоби. 

8. Розв’язування фармакотерапевтичних задач. Виписування рецептів на 

препарати. 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

1. Що таке антибiотики? Наведiть ix класифiкацiю. 

2. Що характерно для антибiотикiв групи пенiцилiну? Наведiть 

порiвняльну характеристику препаратiв. 

3. У чому полягає вiдмiннiсть антибiотикiв групи цефалоспоринiв вiд 

пенiцилiнiв? Зробiть фармакотерапевтичний аналiз окремих препаратiв. 

4. Що характерно для макролiдiв та азалiдiв? Наведiть їх порiвняльну 

характеристику. 

5. Наведiть порiвяяльну характеристику тетрациклiиiв. Обгрунтуйте 

показання та протипоказання до застосування препаратiв. 

6. В яких випадках i як застосовують левомiцетин? 

7. Наведiть порiвняльну характеристику лiнкозамiдiв. 

8. Що таке сульфанiламiднi препарати? Наведiть їх класифiкацiю та 

обгрунтуйте эастосування препаратiв. 

9. У чому полягає механiзм антибактерiальвої дiї? Обгрунтуйте схему 

лiкування препаратами. 

10. Що характерно для нiтрофуранiв? Проведiть порiвняльну 

характеристику препаратiв. 

11. В яких випадках i як призначають похiднi 8·оксихiнолiну? Назвiть 

препарати та проведiть їх фармакотерапевтичний аналiз. 

12. Особливiсть застосування в медичнiй практицi похiдних 

фторхiнолону. 

13. Назвiть препарати для лiкування сифiлiсу та дайте iм 

фармакотерапевтичну характеристику. 

14. Що таке протитуберкульознi засоби? Проведiть 

фармакотерапевтичний аналiз основних препаратiв. 

15. Назвiть противiруснi препарати для профiлактики i лiкування грипу. 

16. Що таке антипротозойнi засоби? Проаналiзуйте класифiкацiю. 



17. Якi препарати спричиняють фунгiстатичну та фунгiцидну дiю? 

Обгрунтуйте застосування цiєї rрупи засобiв. 

18. Назвiть протигельмiнтнi засоби, спектр їхньої дiї та застосування. 

 

Тести: 

1. Як називаеться група хiмiотерапевтичиих засобiв, що 

утворюються мiкроорганізми: 

а) антибiотики; 

б) сульфанiламiднi препарати;  

в) антисептичнi засоби; 

г) дезiнфекцiйнi засоби;  

д) детергенти. 

 

2. Для якого препарату характерно - антибiотик групи пенiцилiну, 

призначають при пневмонiї, абсцесi, флегмонi, стiйкiсть до 

пенiцилiнази: 

а) оксацилiну натрiєва сiль;  

б) бiцилiн-5; 

в) левомiцетин;  

г) ампiцилiн; 

д) метациклiн. 

 

3. У флаконi є 1 ООО ООО ОД бензилпенiцилiну натрiевої солi. 

Пацiєнтовi потрiбно ввести 500 ООО ОД. Як це зробити: 

а) додати 10 мл розчинника i ввести 5 мл;  

б) додати 5 мл розчинника i ввести 1 мл;  

в) додати 10 мл розчинника i ввести 10 мл; 

г) додати 10 мл розчинника i ввести 2,5 мл;  

д) додати б мл розчинника i ввести 5 мл? 

 

4. Для якої групи антибiотикiв характерно: 

• стiйкiсть до В-лактамази стафiлококiв; 

• порушення синтезу мiкробної клiтини в момент мiтозу; 

• широкий спектр протимiкробної дії. 

а) амiноглiкозиди;  

б) тетрациклiни; 

в) природнi пенiцилiни;  

г) хлорамфенiкол;  

д) цефалоспорини? 

 

5. У пацiєнта В. ревматизм. Який з антибiотикiв групн пенiцилiну 

доцiльно призначити для сезонної профiлактики захворювання: 

а) бензилпенiцилiну натрiєву сiль;  

б) оксацилiн ; 

в) ампiцилiн;  



г) бiцилiн-5;  

д) ампiокс? 

 

6. Визначте шлях введення гентамiцину сульфату:  

а) внутрiшньом'язово, мiсцево;  

б) внутрiшньовенно, мiсцево; 

в) пiдшкiрно, всередину;  

г) мiсцево, пiд язик; 

д) iнгаляцiйно, всередину. 

 

7. Бензилпенiцилiну натрiєву сiль вводить через кожнi:  

а) 4год; 

б) 8 год; 

в) 2 год; 

г) 12 год; 

д) 24 год. 

 

8. Визначте спектр протимiкробної дiї сульфанiламiдiв: 

а) кишковi палички, мiкобактерiї туберкульозу, холерний вiбрiон;  

б) синьогнiйна паличка, трепонеми, шигели; 

в) хламiдiї, патогеннi коки, кишкова паличка, холерний вiбрiон;  

г) збудник коклюша, сальмонели, рикетсії; 

д) патогеннi коки, шигели, хламiдії, синьогнiйна паличка. 

 

9. Визначте захворювання, для лiкування яких призначають 

фталазол:  

а) кишковi iнфекції; 

б) туберкульоз; 

в) пневмонiя;  

г) лямблiоз; 

д) трихомоноз. 

 

10. Щоб запобiгти кристалiзацii внаслiдок застосування сульфацiл· 

амiдних препаратiв, слiд вжити таких заходiв: 

а) запивати ix великою кiлькiстю лужної мiнеральної води;  

б) запивати ix великою кiлькiстю кислої мiнеральної води;  

в) вживати з натрiю хлоридом; 

г) вживати з триметопримом; 

д) вживати з кислотою ацетилсалiциловою. 

 

11. Визначте комбiнований сульфанiламiдний препарат, що дiє 

бактерицидно та має широкий спектр протимiкробиої дii: 

а) норфлоксацин; 

б) сульфадиметоксин;  

в) котримоксазол; 



г) фуразолiдон; 

д) сульфацил·натрiй. 

 

12. У пацiента Б. сифiлiс. Визначте препарати, що є ефективними в 

та кому випадку: 

а) препарати пенiцилiну, макролiди; 

б) стрептомiцину сульфат, рифампiцин;  

в)iзонiазид,бiйохiнол; 

г) бiсмоверон, фтивазид; 

д) тетрациклiн, рифампiцин. 

 

13. Визначте препарати групи А (найбiльш ефективнi) для 

лiкування хворих на туберкульоз: 

а) стрептомiцину сульфат, iзонiазид;  

б) рифампiцин, iзонiазид; 

в) фтивазид, метазид; 

г) канамiцин, циклосерин;  

д) етамбутол, пiразинамiд. 

 

14. Ремантадин призначають для лiкуваияя хворях на:  

а) кандидамiкоз; 

б) ентеробiоз;  

в) трихомоноз;  

г) аскаридоз ;  

д) грип. 

 

15. Визначте препарат, до якого чутливi амеби, трихомонади, 

лямблiї i який добре всмоктується з травного каналу: 

а)оксолiн;   

б) левамiзол; 

в) метронiдазол;  

г) трихомонацид;  

д) клотримазол. 

 

16. Визначте препарати для лiкування кандидамiкозiв:  

а) гризеофульвiн, мiкосептин; 

б) флуконазол, нiтрофунгiн;  

в) амфотерицин, цинкундан;  

г) нiстатин, леворин; 

д) амфоглюкамiн, мiкосептин. 

 

17. Левамiзол (декарис) призначають для лiкування такого 

захворювання: 

а) аскаридоз;  

б) ентеробiоз;  



в) цестодоз; 

г) трематодоз; 

д) трихоцефальоз. 

 

Задачi 

1. Пацiєнтовi призначено 80 мг 4 % розчину гентамiцину. Обчислiть, 

скiльки мiлiлiтрiв цього розчину слiд ввести. 

2. Вiдповiдно до рецепта пацiєнтовi видано такi препарати: тетрациклiн 

i нiстатин у таблетках. Пояснiть дiю препаратiв та дайте поради щодо 

вживання з їжею. 

3. З анотації вiдомо, що антибiотик виявляє антаговiзм з пенiцилiнами, 

цефалоспоринами, лiнкозамiдами, а сивергiзм - з тетрациклiнами, 

стрептомiцином. Пояснiть, що це означає i якi антибiотики мають таку дiю. 

4. Пацiєнтовi призначено полiмiксину М сульфат ентерально. Пояснiть, 

якi можуть бути ускладвення i розкажiть про заходи щодо їх запобiгання. 

5. Для проведення iнформацiйної  роботи розподiлiть препарати 

антибiотикiв на групи:  

пенiцилiни (А),  

цефалоспорини (Б),  

тетрациклiни (В),  

амiноглiкозиди i глiкопептиди (Г),  

макролiди й азалiди (Д),  

лiнкозамiди (Е): 

• Метациклiну гiдрохлорид 

• Стрептомiцину сульфат 

• Ампiцилiн 

• Еритромiцин 

• Лiнкомiцину сульфат 

• Ванкомiцин 

• Цефотаксим 

• Бiцилiн-5 

• Азитромiцин 

• Сизомiцин 

• Цефепiм 

• Далацин 

6. Пацiєнт приймає антибiотик групи цефалоспоринiв. Пояснiть 

несумiснiсть препарату зi спиртом етиловим. 

7. Пацiєнтовi I., 34 роки, встановлено дiагноз: •лакунарна ангiна•. 

Одним з препаратiв для комплексного лiкування призначений 

сульфадиметоксин. Дайте поради хворому щодо способу прийому препарату. 

Назвiть фармакологiчну групу i можливi побiчнi ефекти препарату. 

8. Пацiєнтовi призиачено нiтроксолiн. Пояснiть спосiб прийому пре· 

парату та можливi побiчнi ефекти. 



9. До аптеки надiйшли синтетичнi антибактерiальнi препарати. 

Наведiть класифiкацiю препаратiв за хiмiчною будовою та проаналiзуйте iхнє 

застосування. 

Бiсептол 

Кислота налiдиксова  

Кислота оксолiнiева  

Сульфален  

Сульфадимезии  

Сульфадиметоксии  

Сульфазии  

Сульфатон  

Сульфацил·натрiй  

Фталазол  

Ципрофлоксацин 

10. Пацiєнтовi призначено офлоксацин. Дайте поради щодо його 

вживання та сумiсностi з iншими препаратами.  

11. Пацiєнтовi призначено фуразолiдон у таблетках. Пояснiть дiю та 

спосiб застосування препарату. 

12. Пацiєнтовi призначено iн'єкцiї бiйохiнолу. Який шлях та тактика 

введеяня препарату? Якi побiчнi ефекти та заходи щодо запобiгання розвитку 

ускладнень? 

13. Ви працюєте у вiддiлi готових лiкарських форм. Якi рекомендацiї 

слiд дати пацiєнтовi при вiдпуску метронiдазолу? 

14. Дитинi вiком 4 роки i з масою тiла 15 кг призначено пiрантел у формi 

суспензiї (50 мг/мл). Пояснiть матерi дитини, як приймати препарат, якщо 

його призначено в дозi 0,01 г на 1 кг маси тiла. 

15. Пацiєнтовi призначено iзонiазид. Пояснiть, якi побiчнi ефекти 

можуть виникнути i яких заходiв слiд ужити, щоб запобiгти цьому. 

16. Iз наявних в аптецi препаратiв виберiть для вiдправки в 

шкiрновенерологiчиий диспансер засоби для лiкувания хворих на сифiлiс: 

аитибiотики (А),  

препарати вiсмуту (Б),  

засоби неспецифiчиоi дii (В): 

• азитромiцин 

• бiцилiн-1 

• еритромiцин 

• бiсмоверол 

• бензилпенiцилiну натрiєва сiль 

• бiйохiнол 

• пiрогенал 

• цефтрiаксон. 

17. Аптека отримала такi хiмiотерапевтичнi засоби: 

• амфотерицин В 

• ацикловiр 

• вермокс 



• гризеофульвiн 

• декарис 

• леворин 

• клотримазол 

• метронiдазол 

• мiконазол 

• мiкосептин 

• нiстатин 

• оксолiн 

• пiрантел 

• пiперазину адипiнат 

• ремантадин. 

 

Назвiть, якi з них є засобами: протимiкозними; протигельмiнтними; 

противiрусними. Вкажiть механiзм дii. Застосуваиня. 

 


