
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 
 
 

                                 “Затверджено” 

 

                                                           на методичній нараді  кафедри  
фармакології  

 
Завідувач кафедри  

професор   Г.В. Зайченко   
 

 
                                                                                                                          ( підпис) 

                                                                                              “2”  лютого  2017     р. 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО  
ЗАНЯТТЯ  ТА ДЛЯ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ 

 

Навчальна дисципліна Фармакологія 

Модуль №2 Модуль 2. Фармакологія засобів, що впливають на 

функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних,  

противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, 

протигрибкових, протибластомних  лікарських засобів. 

Препарати кислот, лугів та солей  лужноземельних металів. 

Змістовний модуль №11 Лікарські засоби, що впливають на систему крові. 

Антиагрегенти. Флеботропні лікарські засоби. Лікарські 

засоби, що впливають на міометрій. Лікарські засоби, 

що впливають на функції нирок.      

Тема заняття Лікарські засоби, що впливають на міометрій та функції 

нирок. 

Курс 3-й 

Факультет Медичний 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Київ 2017 
 



 

1. Актуальність теми:  
Розділ “ Сечогiннi засоби. Урикозуричнi засоби. Засоби, що регулюють тонус міометрію” 

є одним з актуальних розділів фармакології, оскільки включає в себе препарати, які мають 

першорядне значення при корекції функцій нирок, лікуванні порушень обмінних процесів; 

регуляції тонусу та скоротливої активності міометрію. Сечогінні засоби використовують 

не тільки при захворюваннях сечовидільної системи, це препарати першого ряду при 

терапії серцево-судинної патології: артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності тощо, 

а також невідкладної допомоги при гострих отруєннях. Урикозуричні (протиподагричні) 

засоби застосовують при порушенні обміну пуринів в організмі для зменшення вмісту 

сечової кислоти. Маткові засоби призначають для збереження вагітності, стимуляції 

пологової діяльності та припинення маткових кровотеч.  

 
2. Навчальні цілі.       

 Узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику сечогінних засобів, 

урикозуричних засобів, лікарських засобів, що регулюють тонус міометрію, 

пояснити механізм дії. 

 Інтерпретувати показання до застосування сечогінних засобів, урикозуричних 

засобів, лікарських засобів, що регулюють тонус міометрію відповідно до знань 

фармакодинаміки. 

 Оцінити співвідношення користь/ризик при застосуванні сечогінних засобів, 

урикозуричних засобів, лікарських засобів, що регулюють тонус міометрію. 

 Створити алгоритм допомоги пацієнтам при патології, що супроводжується 

набряками. Розуміти можливість застосування форсованого діурезу при 

конкретних ситуаціях.  

 Трактувати можливості фармакологічної корекції порушень обміну пуринів в 

організмі. 

 Пояснити дію маткових засобів в залежності від функціонального стану міометрію 

та характеру скорочення, яке вони викликають. 

 Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів сечогінних 

засобів, урикозуричних засобів, лікарських засобів, що регулюють тонус міометрію 

з метою їх запобігання. 

 Пояснити можливості дії препаратів лікарських рослин, які володіють сечогінною, 

урикозуричною дією та впливають на тонус міометрію. 

Виписати, проаналізувати рецепти на сечогінні та урикозуричні препарати, лікарські 

засоби, що регулюють тонус міометрію. 

. 
3. Вміти: Виписати та проаналізувати рецепти на препарати, що впливають на міометрій та 

функцію нирок. 
 

  4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 
 
4.1. Базовий рівень підготовки. 
 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

Латинська мова Розділ „Фармакологічна термінологія та рецептура”. 

Володіти навичками виписування рецептів. 

Нормальна анатомія Застосовувати знання з анатомії нирок та матки. 

Нормальна фізіологія Визначати особливості регуляції водно-сольового 

обміну в організмі. Застосовувати знання про роль 

окремих біологічно активних речовин у регуляції 

тонусу міометрію. 

Біологічна хімія Описувати обмін пуринів, механізм утворення сечової 

кислоти. 



4.2. Перелік препаратів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: 
 

№

 

п

/

п 

Міжнародна 

назва 

Поширені  

торгові назви 
Форми випуску 

Вік та спосіб 

використання 

1

. 

Спіронолактон 

Spironolactonum 

Верошпірон,  

альдактон 

Таб. по 0,025 г (випускають 

також таб. по 0,1 г;  

капс. по 0,05 і 0,1 г;  

2% р-н в амп. по 10 мл; 

порошок для ін’єкцій по 

0,2 г у флаконах) 

Дорослі та діти; 

всередину, 

парентерально 

2

. 

Гідрохлоротіазид  

Hydrochloro-

thiazidum 

Дихлотіазид  

Dichlothiazidum,  

гідрохлортіазид,  

гіпотіазид 

Таб. по 0,025 г  

(випускають також  

таб. по 0,05 і 0,1 г) 

Дорослі та діти; 

всередину 

3

. 

Фуросемід 

Furosemidum 

Лазикс Таб. по 0,04 г;  

1% р-н в амп. по 2 мл (20 мг 

в ампулі) 

(випускають також  

таб. по 0,005 і 0,02 г) 

Дорослі та діти; 

всередину,  

в/м, в/в 

4

. 

Кислота 

етакринова  

Acidum 

etacrynicum 

Урегіт Таб. по 0,05 г  

(випускають також  

порошок для ін’єкцій по 

0,05 г в амп.) 

Дорослі та діти; 

всередину,  

в/в 

5

. 

Манітол  

Mannitolum 

Маніт  

Mannitum 

15% р-н у флаконах по 400 мл  

(випускають також  

15% р-н у флак. по 200 і 500 

мл; 20% р-н у флак. по 250 і 

500 мл;  

ліофілізовану масу (порошок 

для ін’єкцій) по 30 г у 

флаконах по 500 мл) 

Дорослі та діти;  

в/в крапельно  

(порошок 

розчиняють ex 

tempore у воді для 

ін’єкцій чи у 5% 

р-ні глюкози) 

6

. 

Листя 

ортосифону  

Folium 

Orthosiphoni 

Нирковий чай Упаковки з листям 

ортосифону;  

брикети ниркового чаю 

Дорослі та діти;  

всередину  

(настій готують з 

3,0–3,5 г на 

200 мл; засто-

совують по 1/4–1/2 

стакана 1–3 рази 

на день) 

7

. 

Алопуринол  

Allopurinolum 

Гарпагін Таб по 0,1 г  

(випускають також  

таб. по 0,3 г) 

Дорослі та діти;  

всередину 

8

. 

Динопрост 

Dinoprostum 

Ензапрост Ф,  

динопросту 

трометамін,  

простагландин 

F2  

0,5% р-н в амп.  

по 1 мл  

(випускають також  

порошок для парентерального 

введення в амп. по 1 і 5 мг) 

Дорослі;  

в/в (крапельно 

повільно,  

5 мг розводять у 

500 мл 5% р-ну 

глюкози), 

екстраамніально, 

інтраамніально, 

інтравагінально 



9

. 

Окситоцин  

Oxytocinum 

Орастин,  

синтоцинон 

В амп. по 1 мл (5 ОД)  

(або 5 МО)  

(випускають також  

в амп. по 1 мл (2 ОД) 

Дорослі;  

в/в (крапельно, у 

500 мл 5% р-ну 

глюкози);  

в/м, в шийку 

матки  

(по 0,5–2,0 мл);  

інтраназально 

1

0

. 

Ергометрин  

Ergometrinum 

Ергометрину 

малеат 

Ergometrini 

maleas 

0,02% р-н в амп по 1 мл  

(випускають також  

таб. по 0,0002 г;  

0,02% р-н в амп по 0,5 мл) 

Дорослі;  

в/м, в/в (по 0,5–

1,0 мл),  

всередину, 

сублінгвально (по 

1 таб. 3 рази на 

день) 

1

1 

Фенотерол 

Fenoterolum 

Партусистен,  

беротек 

Таб. по 0,005 г; 

0,005% р-н в амп.  

по 10 мл  

(по 50 мкг в амп.); 

0,2% р-н (дозований аерозоль) для 

інгаляцій  

(випускають також  

0,4% дозовані аерозолі; 0,1% р-н для 

інгаляцій) 

Дорослі та діти  

(старші 12 років); 

всередину 

(по 1 таб. кожні 

3–6 год до 

8 таб./добу), 

в/в  

(крапельно, 50 

мкг/хв),  

інгаляційно 

 
 

ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ СЕЧОГІННИХ, УРИКОЗУРИЧНИХ ТА ЗАСОБІВ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА МІОМЕТРІЙ 

 
За локалізацією та механізмом дії: 

1. Засоби, що діють на рівні клітин ниркових канальців. 

1.1. Засоби, що діють на рівні апікальної мембрани: 

1.1.1. Конкуренти за переносник натрію [β-білок-переносник] (триамтерен, 

амілорид). 

1.1.2. Антагоністи альдостерону – блокатори продукції β-білкапереносника 

(спіронолактон). 

1.2. Засоби, що діють на рівні базальної мембрани: 

1.2.1. Петльові діуретики (фуросемід, кислота етакринова, торасемід). 

1.2.2. Тіазидні діуретики (гідрохлортіазид, циклометіазид, оксодолін). 

1.2.3. Тіазидоподібні діуретики (індапамід, клопамід, хлорталідон). 

1.3. Інгібітори карбоангідрази (діакарб). 

1.4. Осмотичні сечогінні засоби (маніт, сечовина). 

1.5. Позаниркові сечогінні засоби, котрі реалізують свою дію через підвищення 

кровообігу взагалі і у нирках зокрема (теобромін, теофілін, еуфілін та ін.). 

1.6. Препарати рослинного походження, котрим притаманна діуретична дія 

(хвощ польовий, листя мучниці, бруньки берези, листя ортосифону, ягоди 

суниць та ін.). 

 

 

 

 

 

 



2. За силою дії діуретичних засобів (за інтенсивністю екскреції йонів Na
+
): 

2.1. Засоби потужної діуретичної дії (англ. high-ceiling diuretics) – гальмують 

реабсорбцію Na
+
 на 10–20 % – швидкість сечовиділення понад 8 мл/хв – фуросемід, 

торасемід, кислота етакринова, клопамід, осмотичні діуретики (маніт, 

сечовина). 
2.2. Засоби середньої сили дії (англ. low-ceiling diuretics) – гальмують 

реабсорбцію на 5–10 % – тіазиди та тіазидоподібні: гідрохлортіазид, індапамід. 

2.3. Засоби слабкої дії – гальмують реабсорбцію на 3 % – спіронолактон, 

діакарб, триамтерен, амілорид, ксантини (теофілін, теобромін, еуфілін), 

препарати лікарських рослин (листя мучниці, листя ортосифону, березові 

бруньки та ін.). 
 

3. За швидкістю настання сечогінного ефекту: 

3.1. Швидкої (екстреної) дії (максимальний ефект настає через кілька хвилин) – 

фуросемід, кислота етакринова, маніт. 

3.2. Помірної швидкої дії (початок дії розвивається через 1–2 до 4 години) – 

діакарб, теофілін, еуфілін, амілорид, циклометіазид, клопамід, оксодолін. 
3.3. Повільної дії (початок прояву клінічної дії через 48–120 годин) – 

спіронолактон, канреонат натрію. 

 

4. За тривалістю сечогінної дії: 

4.1. Короткої дії (4–8 год) – фуросемід, торасемід, кислота етакринова, маніт, 

сечовина. 

4.2. Середньої тривалості дії (8–14 год) – діакарб, триамтерен, амілорид, 

гідрохлортіазид, теофілін, еуфілін, торасемід, індапамід, клопамід. 

4.3. Тривалої дії (кілька діб) – спіронолактон, хлорталідон. 

 

 

ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ 

ПОДАГРІ 

1. Урикодепресивні засоби – препарати, які пригнічують утворення сечової кислоти 

(алопуринол). 

2. Урикодинамічні засоби – препарати, які прискорюють виведення уратів з організму 

шляхом: 

2.1) пригнічення реабсорбції сечової кислоти у проксимальних ниркових канальцях 

(етамід); 

2.2) покращення розчинності уратів та утворення легкорозчинних сполук із сечовою 

кислотою (уродан); 

2.3) “розпушення” конкрементів, котрі містять сечову кислоту, та їх виведення з 

організму (уролесан). 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІОМЕТРІЙ 

1. Засоби, що впливають переважно на скоротливу активність міометрію 

1.1. Засоби, що переважно підсилюють скоротливу активність 

1.1.1. Гормони й препарати задньої частки гіпофіза: окситоцин, 

дезаміноокситоцин). 

1.1.2. Препарати простагландинів: дінопрост (простагландин F2α), динопростон 

(простагландин Е2). 

1.1.3. Естрогени: естрон (фолікулін). 

1.1.4. Антихолінестеразні засоби: прозерин. 

1.1.5. Неселективні β-адреноблокатори: анаприлін. 

1.1.6. Серотоніноміметики: серотонін. 



1.1.7. Препарати різних груп: солі кальцію, рицинова олія, хінін, вітамінні 

препарати (аскорбінова кислота, тіаміну хлорид та ін.). 

 

1.2. Засоби, що зменшують скоротливу активність (токолітичні засоби). 

1.2.1. Речовини, що стимулюють переважно β2-адренорецептори: фенотерол, 

сальбутамол. 

1.2.2. Засоби для наркозу: натрію оксибутират. 

1.2.3. Транквілізатори: діазепам. 

1.2.4. Гестагени: прогестерон. 

1.2.5. Вітамінні препарати: токоферол. 

1.2.6. Блокатори кальцієвих каналів: верапаміл, ніфедипін. 

1.2.7. Препарати різних груп: магнію сульфат. 

 

2. Засоби, що підвищують переважно тонус міометрію 

2.1. Препарати рослинного походження (алкалоїди й препарати ріжків): 

ергометрину малеат, екстракт ріжків густий, ерготаміну гідротартрат, ерготал. 

2.2. Синтетичні засоби: котарніну хлорид. 

 

3. Засоби, що знижують тонус шийки матки: атропіну сульфат, дінопрост, 

динопростон. 

 

 
4.3. Теоретичні питання до заняття: 

1. Основні фізіологічні принципи регуляції водно-сольового обміну та можливості його 

фармакологічної корекції. Сечогінні засоби. 

2. Класифікація сечогінних (діуретичних) засобів за локалізацією та механізмом дії, за 

хімічною будовою, за активністю. Внесок проф. Ю. І. Іванова в розробку питань 

класифікації сечогінних засобів та їх експериментального вивчення. 

3. Порівняльна фармакологічна характеристика препаратів, що зберігають калій – 

спіронолактон і тріамтерен. Механізми дії, показання до застосування, побічна дія. 

4. Фармакокінетика та фармакодинаміка фуросеміду, гідрохлортіазиду, клопаміду, 

кислоти етакринової, осмотичних діуретиків (маніт). Показання до застосування, 

побічні ефекти. Поняття про форсований діурез. 

5. Практичне застосування засобів, що посилюють нирковий кровотік (теофілін 

(еуфілін-Н), ксантинолу нікотинат, пентоксифілін). 

6. Препарати лікарських рослин, що мають сечогінну дію: трава хвоща польового, листя 

мучниці, листя ортосифону, леспенефрил. Принцип комбінованого застосування 

сечогінних препаратів. 

7. Фармакологічна корекція порушень обміну пуринів в організмі. Класифікація 

протиподагричних (урикозуричних) засобів за механізмом дії. 

8. Порівняльна фармакологічна характеристика протиподагричних препаратів 

(алопуринол, етамід, уролесан, уродан). 

9. Класифікація засобів, що впливають на міометрій. 

10. Фармакологічна характеристика засобів, що стимулюють скоротливу активність 

міометрію: препарати простагландинів (динопрост, динопростон), гормональні 

препарати (окситоцин, естрон, естрадіолу дипропіонат), препарати кальцію (кальцію 

хлорид), антихолінестеразні засоби (прозерин). 

11. Засоби, що використовують для припинення маткової кровотечі: алкалоїди маткових 

ріжків (ергометрину малеат). Показання та протипоказання до застосування. Побічна 

дія, гостре та хронічне отруєння, допомога при отруєнні. Особливості дії малих 

маткових засобів (трава грициків звичайних, листя барбарису). 

12. Засоби, що знижують тонус та скоротливу активність міометрію, розслаблюють шийку 

матки: атропіну сульфат, фенотерол (партусистен), дротаверин, магнію сульфат, 

токоферолу ацетат, прогестерон. Показання до застосування, побічні ефекти. 



 

4.4. Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття: 
 

4.4.1. Виписати рецепти: 
1. Спіронолактон у таблетках. 

2. Індапамід 0,0015 

3. Тріамтерен у таблетках 

4. Фуросемід в ампулах. 

5. Торасемид 0,005; 0,0025; 0,001 

6. Гідрохлортіазид у таблетках. 

7. Хлорталідон 0,05 

8. Ацетазоламід 0,25 

9. Маніт у флаконах. 

10. Алопуринол у таблетках. 

11. Динопрост в ампулах. 

12. Окситоцин в ампулах. 

13. Ергометрину малеат в ампулах. 

14. Фенотерол в ампулах. 

15. Гексопреналін т.0,0005; амп. 0,0005%2 мл 

 
4.4.2. Заповнити таблицю  

.(на тіж препарати, що в попередньому завданні) 
 

№ п/п Препарат Фармакологічна група Показання до 

призначення 

1. Спіронолактон   

2. Індапамід   

3. Тріамтерен   

4. Фуросемід   

5. Торасемид   

6. Гідрохлортіази   

7. Хлорталідон   

8. Ацетазоламід   

9. Маніт   

10. Алопуринол   

11. Динопрост   

12. Окситоцин   

13. Ергометрину малеат   

14. Фенотерол   

15. Гексопреналін   

 
4.4.3. Вирішити тестові завдання  
Перевірте свої теоретичні знання: 

 
Зазначити  препарати, які належать до 

групи  сечогінних засобів: 

1. Уродан 

2. Маніт 

3. Триамтерен 

4. Дихлотіазид 

5. Алопуринол 

 

2. Зазначити  препарати, які 

безпосередньо впливають на функцію 

епітелію ниркових канальців:  

1. Фуросемід 

2. Клопамід 

3. Дихлотіазид 

4. Маніт 

5. Триамтерен 

6. Спіронолактон 

 



3. Зазначити  препарати, які діють в усіх 

відділах ниркових канальців: 

1. Тиазидні діуретики 

2. Калійзберігаючі діуретики 

3. Осмотичні діуретики 

4. Антагоністи альдостерону 

5. Серцеві глікозиди 

6. Ксантини 

 

4. До антагоністів альдостерону 

належать: 

1. Фуросемід 

2. Триамтерен 

3. Спіронолактон 

4. Дихлотіазид 

5. Маніт 

 

5. До калійзберігаючих  діуретинів 

належать: 

1. Маніт 

2. Дихлотіазид 

3. Фуросемід 

4. Триамтерен 

5. Спіронолактон 

 

6. До осмотичних діуретиків належать: 

1. Фуросемід 

2. Триамтерен 

3. Сечовина 

4. Спіронолактон 

5. Дихлотіазид 

6. Маніт 

 

7. Які препарати покращують кровообіг у 

нирках?: 

1. Клопамід 

2. Фуросемід 

3. Маніт 

4. Теофілін 

5. Кофеїн-бензоат натрію 

6. Індапамід 

 

8. Виберіть сечогінні засоби, яким 

властива швидка та інтенсивна дія 

(екстремальна дія:)  

1. Спіронолактон 

2. Фуросемід 

3. Дихлотіазид 

4. Кислота етакринова 

5. Маніт 

6. Триамтерен 

 

 

9. Зазначити  препарати, яким властива 

слабка сечогінна дія: 

1. Фуросемфд 

2. Триамтерен 

3. Спіронолактон 

4. Теофілін 

5. Маніт 

6. Сечовина 

7. Кислота етакринова 

 

10. Зазначити сечогінні препарати, які 

діють тривало: 

1. Фуросемід 

2. Теофілін 

3. Маніт 

4. Кислота етакринова 

5. Спіронолактон 

6. Оксодолін 

 

11. Повільно сечогінний ефект 

розвивається у: 

1. Триамтерену 

2. Спіронолактону 

3. Кислоти етакринової 

4. Дихлотіазиду 

5. Клопаміду 

6. Оксодоліну 

 

12. Безпосередній вплив на функцію 

епітелію ниркових канальців властивий 

таким сечогінним препаратам: 

1. Фуросеміду 

2. Маніту 

3. Клопаміду 

4. Кислоті етакриновій 

5. Оксодоліну 

6. Індапаміду 

7. Спіронолактону 

 

13. Зазначте правильні відповіді: 

1. Фуросемід – повільний і слабкий 

діуретик 

2. Фуросемід – препарат, якому властива 

сильна і тривала діуретична дія 

3. Фуросемід – швидкий та сильний 

діуретик  

4. Фуросемід – препарат, якому 

властива сильна та нетривала 

діуретична дія 

5. Фуросемід – належить до групи 

«петльових» діуретиків 

6. Фуросемід – належить до групи 

осмотичних діуретиків 

 



14. Фуросемід сприяє: 

1. Затримці магнію 

2. Виведенню калію 

3. Затримці кальцію 

4. Виведенню хлору 

5. Затримці натрію 

6. Виведенню води 

 

15. Фуросемиду властиво: 

1. Затримувати воду в організмі 

2. Виводити з організму воду 

3. Підвищувати артеріальний тиск 

4. Снижувати артеріальний тиск 

5. Зменшувати виведення уратів 

6. Посилювати виведення уратів 

 

16 . Механізм дії фуросемиду обумовланий: 

1. Посиленням активності ферментів 

(сукцинатдегідрогенази, Na
+ - 

K
+ 

- 

Ат фази, тощо) 

2. Зменшенням активності 

ферментів 

(сукцинатдегідрогеназы, Na
+ 

K
+ 

- 

Ат фази, тощо) 

3. Порушенням процесів 

енергозабезпечення натрієвого 

насоса 

4. Зменшенням проникності базальної 

мембрани клітин ниркових 

канальців для Na
+
 

5. Покращенням гемодинаміки 

нирок 

 

17. Фармакологічна характеристика 

індапаміду (арифону): 

1. Осмотичний діуретик 

2. Сприяє виведенню натрію, хлору 

та води 

3. Не впливає на рівень артеріального 

тиску 

4. Эфективний при артеріальній 

гіпертензії 

5. Індапамід комбінують з 

антигіпертензивними засобами – 

     інгібіторами АПФ 

6. Затримує калій в організмі 

 

 

18. Фармакологічна характеристика 

індапаміду (арифону): 

1. Тіазидний діуретик 

2. Затримує виведенння натрию і 

хлору 

3. Виводить калій з організму 

4. Властива антигіпертензивна дія 

5. Не можна застосовувати одночасно 

з антигіпертензивними засобами 

6. Ефективний при лікуванні подагри 

 

19. Дихлотіазиду властиві такі 

фармакодинамічні ефекти: 

1. Сильна сечогінна дія 

2. Помірний сечогінний ефект 

3. Антигіпертензивна дія при 

гіпертонічній хворобі 

4. Відсутність впливу на артеріальний 

тиск при гіпертонічній хворобі 

5. Зменшення діурезу при 

нецукровому діабеті 

6. Зменшення внутрішньоочного 

тиску 

7. Посилення виведення сечової 

кислоти  

 

20. Дихлотіазиду  властиво: 

1. Дія на рівні базальної мембрани   

2. Посилення виведення іонів 

натрию та хлору  

3. Затримка виведення калію  

4. Відсутність ефективності при 

ацидозі 

5. Відсутність ефективності при 

алкалозі 

6. Наявність ефективності при 

ацидозі та алкалозі 

 

21. Фармакологічна характеристика 

спіронолактону: 

1. Зменшує синтез альдостерону 

2. Конкурує з альдостероном по 

відношенню до рецепторів 

цитоплазми клітин епителію 

дистальних відділів нефрону, 

викликаючи їх блокаду  

3. Зменшує виведення натрію і хлору  

4. Посилює секрецію калію 

5. Швидко починає діяти 

 

 

22. Фармакологічна характеристика 

спіронолактону: 

1. Сильний діуретик 

2. Зменшує синтез альдостерону 

3. Збільшує виведення натрію і 

хлору  

4. Зменшує секрецію калію 

5. Эфект развивається повільно 

 



23. Фармакологічна характеристика 

маніту: 

1. Сильний діуретик 

2. Эфект розвивається повільно 

3. Не проникає крізь 

гематоенцефалічний бар’єр 

4. Добре проникає крізь клітинні 

мембрани 

5. Властива дегідратуюча дія 

6. Екскреція води відбувається 

більшою мірою, ніж секреція 

натрію  

7. Здатен затримувати рідину у 

тканинах 

 

25. Фармакологічна характеристика 

маніту: 

1. Слабкий діуретик 

2. Эфект розвиваєтся швидко 

3. Не проникає крізь мембрани 

клітин 

4. Підвищує осмотичний тиск 

плазми крові 

5. Перешкоджає переходу рідини з 

тканин у кров 

6. Не властива дегідратуюча дія 

 

26. Зазначте показання до застосування 

сечогінних засобів: 

1. Гіпотонічні стани 

2. Форсований діурез 

3. Сечокам’яна хвороба 

4. Набряк легень 

5. Застійна серцева недостатність 

 

27. Зазначте показання до застосування 

сечогінних засобів: 

1. Гіпертонічна хвороба 

2. Набряк мозку 

3. Важка ниркова недостатність (з 

анурією) 

4. Гострі отруєння 

 

28. Зазначте препарати, які сприяють 

виведенню іонів калію та магнію з 

організму: 

1. Дихлотіазид 

2. Фуросемід 

3. Спіронолактон 

4. Триамтерен 

5. Клопамід 

 

29. Зазначте препарати, які сприяють 

затримці іонів кальцію в  організмі: 

1. Фуросемід 

2. Дихлотіазид 

3. Кислота етакринова 

4. Маніт 

  

30. При набряку легень слід 

застосовувати: 

1. Дихлотіазид 

2. Спіронолактон 

3. Триамтерен 

4. Фуросемід 

 

31. Застосування яких сечогінних засобів є 

недоцільним у комплексному лікування 

гіпертонічної хвороби:   

1. Індапаміду 

2. Фуросеміду 

3. Маніту 

4. Сечовини 

5. Дихлотіазиду 

6. Клопаміду 

 

32. Зазначте препарати, застосування 

яких супроводжується розвитком 

алкалозу: 

1. Фуросемід 

2. Дихлотіазид 

3. Кислота етакринова 

4. Маніт 

 

33. Зазначте препарати, застосування 

яких викликає гіперглікемію: 

1. Фуросемід 

2. Спіронолактон 

3. Триамтерен 

4. Дихлотіазид 

5. Маніт 

 

34. Зазначте побічні реакції, які  не 

властиві фуросемиду: 

1. Гіпокаліемія 

2. Гіперкальціемія 

3. Гіперурикемія 

4. Гіперглікемія 

5. Ототоксичність 

6. Ацидоз 

 

35. Які діуретики доцільно застосовувати 

одночасно з препаратами калію?: 

1. Фуросемід 

2. Спіронолактон 

3. Триамтерен 

4. Дихлотіазид 

 



 

Протиподагричні препарати 

 

37. Зазначте, які препарати 

застосовуються  для лікування подагри: 

1. Алопуринол 

2. Фітолізин 

3. Триамтерен 

4. Преднізолон 

5. Індометацин 

 

38. Зазначте, які препарати зменшують 

синтез сечової кислоти в організмі: 

1. Етамід 

2. Преднізолон 

3. Алопуринол 

4. Уродан  

 

39. Зазначте, які препарати сприяють 

розчиненню  уратів: 

1. Етамід 

2. Преднізолон 

3. Алопуринол 

4. Уродан 

  

40. Зазначте, які препарати зменшують 

реабсорбцію сечової кислоти: 

1. Алопуринол 

2. Фітолізин 

3. Триамтерен 

4. Преднізолон 

5. Індометацин 

6. Етамід 

 

 
5. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 
 
     5.1.  Виписати рецепти і провести їх фармакотерапевтичний аналіз (указати 

групову належність, показання для застосування, можливі ускладнення): 

1. Спіронолактон у таблетках. 

2. Тріамтерен у таблетках 

3. Фуросемід в ампулах. 

4. Гідрохлортіазид у таблетках. 

5. Маніт у флаконах. 

6. Алопуринол у таблетках. 

7. Динопрост в ампулах. 

8. Окситоцин в ампулах. 

9. Ергометрину малеат в ампулах. 

10.Фенотерол в ампулах 

 
     5.2.  Ознайомитися  із препаратами учбової колекції по темі, визначити їх 

приналежність до фармакологічної групи і показання до використання. 
     
  5.3. Обгрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, концентрацію, 

шлях введення і виписати рецепт: 
 

1. Препарат  „калiйзберiгаючий” дiуретик; 

2. Сечогінний засіб при гіперальдостеронізмі; 

3. Діуретик швидкої та сильної дії; 

4. Препарат для форсованого діурезу; 

5. Осмотичний сечогінний засіб; 

6. Тіазидовий діуретик для лікування артеріальної гіпертензії; 

7. Препарат для лікування подагри і сечокам’яної хвороби; 

8. Препарат групи простагландинів для стимуляції пологів; 

9. Гормонопрепарат для активації пологової діяльності; 

10.  Препарат маткових ріжків для припинення післяпологової кровотечі;  

11. Препарат для попередження передчасних пологів. 

 

6. Матеріали для самоконтролю:  
6.1. Завдання для самоконтролю: 



Заповніть таблицю  

 
Препарати Групова 

належність 

Механізм дії Покази до 

застосування 

Побічні 

ефекти 

Спіронолактон     

Фуросемід     

Гідрохлортіазид     

Маніт     

Алопуринол     

Динопрост     

Ергометрину малеат     

Фенотерол     

 
6.2. Задачі для самоконтролю : 

 

ЗАДАЧА 1. У хворого із серцевою недостатністю спостерігаються периферичні 

набряки. Почергове застосування гідрохлортіазиду, фуросеміду не сприяло значному 

діуретичному ефекту та покращенню стану. В аналізі крові виявлено підвищений вміст 

альдостерону. 

А) Визначити необхідний препарат. 

Б) Обґрунтувати свій вибір. 

 

ЗАДАЧА 2. Сильний і швидкодіючий салуретичний засіб. Пригнічує реабсорбцію 

іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле, проксимальних і дистальних 

звивистих канальціях. Збільшує виведення іонів калію, кальцію. Покращує нирковий 

кровотік. Однаково ефективний за умов ацидозу та алкалозу. Призначають при 

невідкладних станах для форсованого діурезу, також ефективний при гіпертонічній 

хворобі. 

А) Визначити препарат. 

Б) Проаналізувати фармакокінетику. 

 

ЗАДАЧА 3. Хворому, який скаржиться на болі та обмеження рухів у суглобах 

призначено протиподагричний препарат, який зменшує утворення сечової кислоти. 

А) Визначити препарат. 

Б) Назвати відомі урикозуричні засоби. 

 

ЗАДАЧА 4. Для припинення атонічної маткової кровотечі жінці введено препарат 

алкалоїд маткових ріжків. 

А) Визначити препарат. 

Б) Пояснити механізм гемостатичної дії. 

 
6.3. Тести для самоконтролю: 

1. У хворого виражені периферичні 

набряки. Одночасно розвинувся ацидоз та 

гіперкаліємія. Який сечогінний засіб 

необхідно призначити хворому?  

A. Фуросемід *  

B. Дигоксин  

C. Маніт  

D. Спіронолактон  

E. Триамтерен  

 

2. У хворого з вираженими 

периферійними набряками застосування 

дихлотіазіду не призвело до істотного 

сечогінного ефекту. При біохімічному 

дослідженні крові виявлено підвищений 

вміст альдостерону. Вкажіть препарат, 

який ефективний у даній ситуації.  

A. Спіронолактон*  

B. Діакарб  

C. Маніт  

D. Фуросемід 

E. Кислота етакринова. 

 



3. . У пацієнта набряк мозку. Вкажіть 

сечогінний  засіб, що відноситься до 

осмотичний активних, необхідно 

призначити йому:  

A. Маннiт *  

B. Алопуринол 

C. Дихлотіазид  

D. Спiронолактон  

E. Триамтерен  

 

4. Хворому на подагру призначили 

препарат, дія якого пов'язана з незворотнім 

інгібуванням ферменту ксантиноксидази. 

Виберіть цей препарат?  

A. Алопуринол *  

B. Сульфален  

C. Фуросемід 

D. Гентаміцин  

E. Мерказоліл  

 

5. . Хворому на гіпертонічну хворобу 

призначений діуретик у таблетках по 0,025 

гр. 2 рази на день. Через 7-8 днів АД 

нормалізувався, але пацієнт відчув біль в 

області серця, м'язову слабкість, тремтіння 

в кінцівках. Аналіз крові показав зміну 

електролітного балансу в бік гіпокаліємії. 

Який із зазначених препаратів міг 

викликати описаний побічний ефект?  

A. Діхлотіазід*  

B. Триамтерен 

C. Манітол  

D. Амілорид  

E. Спіронолактон   

 

6. Хворому із серцевою недостатністю 

необхідно призначити калійзберігаючий 

диуретик. Назвіть його.  

A. Тріамтерен*  

B. Теобромін  

C. Гіпотіазід  

D. Сечовина 

E. Фуросемід  

 

7. У комплексному лікуванні набряку 

легень необхідно підібрати сечогінний 

засіб, що не впливає на кислотно-лужний 

стан та на виділення іонів калію:  

A. Маніт*  

B. Діакарб  

C. Фуросемід 

D. Гіпотіазід  

E. Етакрінова кислота  

 

8. У 59-ти річний хворий лікується 

препаратами наперстянки. Діагноз - 

хронічна серцева недостатність. Вкажіть 

який діуретічний засіб може приймати 

пацієнт, щоб попередити розвиток 

гіпокаліемії.  

A. Спіронолактон*  

B. Діхлотіазід  

C. Фуросемід 

D. Манітол  

E. Буметамід  

 

9. У хворого з хронічною серцево-

судинною недостатністю з'явились ознаки 

набряку легень. Призначте швидкодіючий 

сечогінний(петлевий) засіб.  

A. Фуросемід .*  

B. Спіронолактон.  

C. Діакарб. 

D. Клопамід.  

E. Тріамтерен. 

 

10. Хворому, що страждає на хронічну 

серцеву недостатність та гіпертонічну 

хворобу, лікар порекомендував включити 

до схеми лікування діуретичний препарат, 

який не виводить калій, є антагоністом 

альдостерону, але терапевтичний ефект 

розвивається повільно. Який з препаратів 

було рекомендовано хворому?  

А. Спіронолактон*  

В. Строфантин  

С. Триамтерен  

D. Торасемид  

E. Аміодарон 

 

11. Для якого препарату характерна 

наступна характеристика: проявляє 

виражений вплив на міометрій, розширює 

шийку матки, викликає ритмічні 

скорочення як вагітної та і невагітної 

матки. Артеріальний тиск знижує, легеневі 

судини і бронхи розширює. Підвищує 

проникність капілярів. 

A. Динопростон(Е
2
)* 

B. Динопрост(F2α) 

C. Окситоцин 

D. Фенотерол 

E. Сальбутамол 

 

12. В пологове відділення 

госпіталізована вагітна жінка зі слабкою 

пологовою діяльністю. Призначте засіб 



гормональної природи для посилення 

пологової діяльності?  

А. Окситоцин*  

В. Прогестерон  

С. Метандростенолон  

D. Гідрокортизон  

E. Ферковен 

 

13. Для попередження передчасних 

пологів вагітній жінці ввели розчин 

препарату, який ще відомий як 

протисудомний, гіпотензивний, 

жовчогінний та проносний засіб. 

Скорочення матки та болі припинились, 

проявився заспокійливий ефект. Який із 

вказаних препаратів застосував лікар?  

А. Магнію сульфат*  

В. Окситоцин  

С. Партусистен  

D. Ерготаміну гідротартрат  

E. Сальбутамол 

 

14. У хворого травма мозку. В 

післяопераційному періоді розвинулась 

загроза набряку мозку. Призначте 

препарат для усунення цього ускладнення.  

А. Фуросемід*  

В. Папаверіну гідрохлорид  

С. Спіронолактон  

D. Дихлотіазид  

E. Дигоксин 

 

15. У комплексному лікуванні 

гіпертонічної хвороби використовують 

тіазидний діуретик. Виберіть з 

перерахованої групи сечогінних препаратів 

цей засіб. 

А. Дихлотіазид*  

В. Папаверіну гідрохлорид  

С. Спіронолактон  

D. Фуросемід 

E. Дигоксин 

 

16. У приймальне відділення надійшов 

хворий з алкогольним отруєнням. Лікар 

призначив провести пацієнту форсований 

діурез. Який сечогінний засіб необхідно 

застосувати?  

А. Фуросемід* 

В. Спіронолактон  

С. Діакарб  

D. Еуфілін  

E. Амілорид 

 

17. Хворому на початковій стадії 

гіпертонічної хвороби призначили 

тіазидний діуретик. Невдовзі пацієнт 

відчув біль у суглобах. Лікар поставив 

діагноз: загострення подагри. Який з 

сечогінних препаратів міг призвести до 

такого стану.   

А. Дихлотіазид*  

В. Папаверіну гідрохлорид  

С. Спіронолактон  

D. Фуросемід 

E. Дигоксин 

 

18. Хворому, що страждає на цукровий 

діабет призначили петлевий діуретик для 

усунення набряків. Через деякий  стан його 

погіршився. Відмічено збільшення цукру у 

крові. Який сечогінний препарат міг 

викликати такі ускладнення      

A. Фуросемід* 

B. Алопуринол 

C. Дихлотиазид 

D. Спiронолактон 

E. Триамтерен 

 

19. Пацієнту призначили для зниження 

внутрішньочерепного тиску 

дегідратаційну терапію. Вкажiть 

сечогiнний засіб, який вiдноситься до 

осмотично активних: 

A. Маннiт* 

B. Дихлотиазид 

C. Спiронолактон 

D. Триамтерен 

E. Алопуринол 

 

20. У хворого з вираженими 

периферичними набряками застосування 

діхлотиазиду не призвело до істотного 

діуретичного ефекту. При біохімічному 

дослідженні крові виявлено вторинний 

альдостеронізм. Укажіть препарат вибору 

в даної ситуації. 

A. Спіронолактон* 

B. Діакарб. 

C. Маніт. 

D. Фуросемід. 

E. Кислота етакринова 

 

21. Хворому х хронічною подагрою 

призначено препарат, дія якого пов'язана з 

незворотнім інгібуванням ферменту 

ксантиноксидази. Виберіть цей препарат 

A. Алопуринол* 



B. Сульфален 

C. Фуросемід 

D. Діакарб  

E. Мерказоліл 

 

22. Сучасний гіпотензивний та 

діуретичний засіб, який використовується 

для лікування гіпертонічної хвороби. 

Призначається один раз на добу. 

Відноситься до групи "тіазидоподібних 

діуретиків". Виберіть цей препарат. 

A. Індапамід* 

B. Теобромін 

C. Гіпотіазід 

D. Маніт 

E. Фуросемід 

 

23. Пацієнт з хронічною серцевою 

недостатністю в комплексній терапії 

отримує препарат, який перетворюється в 

активний метаболіт – канренон, що блокує 

альдостеронові рецептори. Для якого 

препарату характерна така дія? 

A. Спіронолактон * 

B. Теобромін 

C. Гіпотіазід 

D. Сечовина 

E. Фуросемід 

 

24. Для якого препарату характерна 

наступна характеристика: проявляє 

виражений вплив на міометрій, розширює 

шийку матки, викликає ритмічні 

скорочення як вагітної та і невагітної 

матки. Підвищує тонус бронхіальних 

м’язів, звужує легеневі судини, збільшує 

серцевий викид, збільшує частоту 

серцевих скорочень, підвищує моторику 

шлунко-кишкового тракту. 

A. Динопрост(F2α)* 

B. Динопростон(Е
2
) 

C. Окситоцин 

D. Фенотерол 

E. Сальбутамол 

 

 

25. Пацієнт для усунення набряків 

прийняв без консультації з лікарем 

потужній, швидкодіючий сечогінний 

препарат. Набряки на кінцівках 

зменшились, але хворий через деякий час 

відчув виражену слабкість кінцівок, біль у 

м'язах,  спрагу, розвився депресивний стан. 

Який препарат прийняв пацієнт?      

A. Фуросемід* 

B. Теобромін 

C. Гіпотіазид 

D. Тріамтерен  

E. Сечовина 

 

26. У пацієнта підвищений очний тиск, 

хворіє на епілепсію, часто розвивається 

метаболічний ацидоз. Виберіть сечогінний 

препарат (у механізмі дії якого основним  є 

пригнічення карбоангідрази) який може 

приймати хворий.    

A. Ацетазоламід (діакарб)* 

B. Теобромін 

C. Гіпотіазид 

D. Тріамтерен 

E. Фуросемід 

 

27. Для лікування гіпертонічної 

хвороби пацієнт приймав β-

адреноблокатори, інгібітори АПФ, 

антагоністи ангіотензинових рецепторів. 

Не проконсультувавшись з лікарем хворий 

включив до складу сечогінний препарат у 

терапевтичних дозах. Через деякий час  

появились парези та паралічі м'язів, 

порушення серцевого ритму, що 

характерне для гіперкаліемії. Визначіть 

цей засіб. 

A. Тріамтерен* 

B. Теобромін 

C. Гіпотіазид 

D. Сечовина 

E. Фуросемід     

 

28. Працівник комерційного банку 

поскаржився лікарю на появу гінекомастії, 

імпотенцію, порушення серцевого ритму. 

Із історії хворобі відомо, що пацієнт 

страждає на гіпертонічну хворобу і 

безконтрольно приймав антигіпертензивні 

препарати. Яка група сечогінних засобів 

спроможна викликати таку побічну дію? 

A. Калійзберігаючі 

діуртики(спіронолактон)* 

B. Петлеві діуретини(фуросемід) 

C. Осмотичні діуретини(маніт) 

D. Тіазидні діуретики(діхлотіазид) 

E. Кислотнотворні діуретики(амонію 

хлорид)  

 

29. Лікар призначив пацієнту для 

тривалого застосування сечогінні 

препарати: дихлотіазид та тріамтерен. 



Назвіть причину, за якої така комбінація 

доцільна.  

A. Попередження гіпокаліемії* 

B. Потенціювання сечогінного ефекту 

C. Попередження гіперкаліемії 

D. Попередження негативного впливу 

на шлунок 

E. Попередження гіпонатріемії 

 

30. Лікар хворому з набряками 

призначив сечогінний засіб. Механізм дії 

препарату полягає в пригніченні 

мембранної АТФ-ази ниркових канальців, 

одночасно препарат активує утворення 

простацикліну. Вкажіть що це за препарат. 

A. Фуросемід* 

B. Теобромін 

C. Гіпотіазид 

D. Тріамтерен 

E. Маніт 

 

 

10. Для зменшення скоротливої 

активності міометрію(загроза  

несвоєчасних пологів), лікар призначив 

пацієнтці препарат, що відноситься до β-2-

адреноміметиків. Виберіть цей препарат. 

A. Фенотерол(партусистен)*  

B. Мезатон 

C. Окситоцин 

D. Фуросемид 

E. Триамтерен 

 
 

 
Література. 
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