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ТЯЖКІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ЯК НАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ  

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 
Зростання рівня освіти населення та розвиток інформаційних технологій надають можливість людині самостійно 

визначати своє лікування та ставитись до цього відповідально. Використання лікарських засобів (ЛЗ), як 

безрецептурних (ОТС), так і рецептурних (Rx) може спричиняти  побічні реакції (ПР). Особливу небезпеку являють 

ПР, що мають тяжкий клінічний перебіг, оскільки можуть спричинити серйозні та необоротні зміни здоров’я людини 

та мати летальні наслідки. Зазвичай, усунення тяжких ПР потребує значних затрат. Важливу роль у попередженні 

виникнення таких ПР відіграє медичний працівник, який може та повинен попередити споживача ліків про 

можливість виникнення ПР, їх наслідки для здоров’я і надати поради щодо мінімізації їх виникнення та проявів.   

Ключові слова: побічні реакції, лікарський засіб, захворювання, лікування, фармакологічна корекція. 

 

Постановка проблеми. Використання ЛЗ 

може сричинити виникнення ПР. Особливу не-

безпеку являють тяжкі ПР, наприклад токсич-

ний епідермальний некроліз (синдром Лаєлла), 

синдром Стівенса-Джонсона, анафілактичний 

шок, набряк Квінке тощо, які належать до 

реакцій гіперчутливості.  

Ступені тяжкості ПР за шкалою оцінки DAIDS Division of AIDS (DAIDS) [9, 35 р.] 

Ступінь Критерії оцінки 

Ступінь 1 (помірний) Симптоми, які не створюють або створюють мінімальний вплив на звичайні 

соціальні функції  

Ступінь 2 (середній) Симптоми, які створюють вплив вище мінімального на звичайні соціальні та 

функціональні види діяльності* 

Ступінь 3 (тяжкий) Симптоми, котрі унеможливлюють виконання звичайних соціальних і 

функціональних видів діяльності 

Ступінь 4 (потенційно 

небезпечний для життя) 

Симптоми, котрі унеможливлюють вико-нання основних функцій по догля-

ду за собою** або потрубють проведення медичного*** чи оперативно-

го**** втручання, спрямованого на попередження постійного погіршення, 

стійкої непрацедатності або смерті 

*Звичайні соціальні і функціональні види діяльності: 

- для дорослих: адаптивні завдання і бажана діяльність, наприклад, робота, здійснення покупок, 

приготування їжі, користування транспортом, зайняття хобі і тому подібне; 

 - для дітей: функції, що відповідають віку і рівню виховання (соціальна взаємодія, ігрова діяльність, 

освоєння нового і так далі);  

** Основні функції по догляду за собою:  

- для дорослих: купання, одягання, користування туалетом, обмеження в русі/під час переміщення, 

харчування; 

- для детей: функції, що відповідають віку і рівню виховання, наприклад, самостійне харчування за 

допомогою відповідних столових приборів.  

*** медичне втручання - використання фармакологічних або біологічних агентів для усунення/лікування ПР. 

 **** оперативне втручання - хірургічне оперативне втручання та інші інвазивні процедури для 

усунення/лікування ПР. 
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На сьогодні вільний доступ до ЛЗ, медичної 

та фармакологічної інформації може супро-

воджуватись негативними наслідками самолі-

кування. Виключення лікаря, як ключового 

фахівця, з процесу призначення ЛЗ здатне під-

вищити ризик виникнення негативних наслід-

ків терапії для пацієнта. Лікар в своїй профе-

сійній діяльності керується тими медико-тех-

нологічними документами, науковими публі-

каціями, які ґрунтуються на вагомих доказо-

вих даних. Він не лише призначає ЛЗ, а й 

здійснює моніторинг його терапевтичної дії та 

несприятливих наслідків.  

Аналіз останніх досліджень і публі-кацій. 

Згідно даних, тяжкі ПР гіперчутливо-сті 

можуть мати різні клінічні прояви з боку  

органів та систем та наслідки. У значній мірі 

це залежить від алергоанамнезу пацієнта, осо-

бливостей та фунціонального стану його ор-

ганізму. Реакції гіперчуливості займають лі-

дируючу позицію серед інших видів ПР. При 

виникненні реакцій гіперчутливоті істотне 

значення має оптимальна фармакологічна 

корекція їх негативних проявів та своєчасне і 

якісне надання допомоги. 

Так, несвоєчасне надання допомоги 

пацієнтам з токсичним епідермальним некро-

лізом (синдромом Лаєлла) та синдромом 

Стівенса-Джонсона (ТЕН та ССД), які самі по 

собі характеризуються тяжкими ураженнями 

шкіри та слизових оболонок, може мати ле-

тальні наслідки. Для оцінки можливого ризи-

ку смертності при ССД і ТЕН в клінічній 

практиці використовують шкалу SCORTEN, 

що представляє собою перелік ознак, кожен з 

яких оцінений 1 балом, наприклад: вік понад 

40 років або менше 1 року; наявність злоякіс-

них новоутворень; стійка тахікардія; гіпотонія; 

початковий відсоток епідермального відшару-

вання > 10%; рівень сечовини > 10 ммоль / л; 

рівень глюкози в крові> 14 ммоль / л; рівень 

бікарбонатів <20 ммоль / л. Залежно від суми 

балів, імовірний ризик смертності становить: 

для суми балів SCORTEN 0-1 - 3,2%; 

SCORTEN 2 - 12,1%;  SCORTEN 3 - 35,3%;  

SCORTEN 4 - 58,3%;  SCORTEN 5 і більше - 

90,0% [3,  с. 81]. Проведені в США досліджен-

ня показали, що у пацієнтів, госпіталізованих у 

опікові центри протягом 7 діб після розвитку 

симптомів ТЕН та ССД, частота виживання 

вища, ніж у тих, кого госпіталізовано після 7 

діб (51,4% проти 29,8%). Найбіль негативним 

прогностичним фактором є наявність сепсису 

при госпіталізації, а  також вік та відсоток 

ураження поверхні тіла [2, с. 83] 

Мета дослідження. Метою дослідження бу-

ло охарактеризувати тяжкі ПР внаслідок вико-

ристання ЛЗ, які можуть спричинювати серйоз-

ну та необоротну шкоду для здоров’я людини.  

Основні результати дослідження. Вико-

ристання ліків вимагає розумного та відпові-

дального ставлення, оскільки концептуально 

ЛЗ можуть стати причиною виникнення ПР. 

Помилки фармакотерапії є тими факторами 

ризику, що збільшують ймовірність виникнен-

ня тяжких негативних наслідків застосування 

ЛЗ. Слід зауважити, що інколи процес усунен-

ня ПР вимагає не лише проведення фармако-

терапії, а й хірургічного втручання, електрос-

тимуляції роботи серця, штучної вентиляції 

легень, гемодіалізу. Вибір ЛЗ для лікування 

ПР повинен здійснюватися лікарем, оскількі 

зважені та відповідальні рішення кваліфікова-

них спеціалістів тієї чи іншої галузі медицини 

сприятимуть ефективному усуненню наслідків ПР.   

Токсичний епідермальний некроліз (синд-

ром Лаєлла) та синдром Стівенса-Джонсона 

Синдром Стівенса-Джонсона (ССД) був 

описаний вперше в 1922 р. Стівенсом і Джон-

соном у двох дітей як гостра лихоманка з ви-

сипаннями на  шкірі і стоматитом. Термін 

«токсичний епідермальний некроліз» (ТЕН) 

був запропонований в 1956 році Лаєллем, піс-

ля того, як він спостерігав у 4 пацієнтів ток-

сичні ураження шкіри, що нагадували опіки. 

Діагноз ССД ставиться, якщо уражено до 10%, 

а ТЕН – більше 30% поверхні шкіри [2, 76 c.].  

Станом на сьогодні за умов підтримуючої 

терапії та раннє поступлення пацієнтів до 

відділення інтенсивної терапії, смертність при 

ССД складає 1-5%, а ТЕН – 25-30%. Згідно 

дослідження, в якому прийняли участь 80 

хворих пацієнтов молодше 15 років, смерт-

ність для молодшої вікової групи склала 7,5% 

[10, p. 257]. Згідно результатів численних дос-

ліджень, кореляція з ССД/ТЕН виявлена для 

понад 200 ЛЗ. До групи високого ризику спри-

чинення ССД/ТЕН належать сульфонаміди, 

антиконвульсанти. У середньому, виникнення 

симптомів ССД/ТЕН після застосування ЛЗ 

коливається від 6 днів до 2 тижнів. Відшаро-

вування епідермісу при виникненні ТЕН є нас-

лідком некрозу кератиноцитів та наступним 

апоптозом, важливу роль в цьому процесі 
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відіграють Т-лімфоцити. Як правило, розвит-

ку ССД/ТЕН передують специфічні продро-

мальні симптоми, такі як фарингіт, лихо-

манка, апатія, головний біль, свербіж очей або 

дисфагія, які виникають приблизно за   1-10 

днів до появи основних симптомів захворю-

вання. Спочатку відбувається ураження шкіри 

на обличчі та тулубі, з’являються червоні пля-

ми, папули, що зливаються в генералізовану 

мультиформну еритему. Згодом утворються 

пухирі, наповнені серозною рідиною. На міс-

цях відшарування шкіри утворюютсья вираз-

ки з ділянками некрозу, що кровоточать, боліс-

ні ерозії і, зрештою, струпи. Нажаль, процес 

характеризується поступовим ураженням  все 

більшої площі шкіри та слизових оболонок, 

виникають ознаки уражень органів та систем. 

Спостерігаються ураження кон'юнктиви 

(кон'юнктивальна виразка з гнійним запален-

ням), болісні запальні виразкові ураження ди-

хальних шляхів, шлунково-кишкового тракту і 

статевих органів з подальшим інфікуванням 

[10, p. 258, 259]. Офтальмологічні ускладнення 

можуть супроводжуватися розплавленням 

рогівки і перфорацією, яка у більш ніж 50% 

хворих спричинює сліпоту. Зважаючи на 

зазначене вище, надзвичайно важливим є 

пильне спостереження за станом здоров’я 

пацієнтів, які отримують фармакотерапію, 

раннє виявлення несприятливих наслідків 

застосування ЛЗ та вчасне і якісне надання 

допомоги [5, p. 1576, 1579].  

Клінічний випадок. Авторами T. Oda (et al.), 

2017 повідомляється про виникнення ССД 

після застосування вакцини від грипу для 

профілактики сезонного інфікування у 75-

річного чоловіка, яку він проводив кожен рік з 

2014 р.. Пацієнт повідомив, що еритематозні 

папули з’явилися через 2 дні після 

застосування ін'єкції у 2015 році, у 2016 році 

через 1 день після застосування вакцини він 

помітив еритему на тулубі та кінцівках, через 2 

дні розвинулось ураження очей та слизової 

оболонки порожнини рота. Чоловік не 

приймав ніяких інших ліків, не виявлено 

алергії на яйця. Фізичне обстеження виявило 

кільцеву еритему на тулубі та ураження 

слизової оболонки ротової порожнини та 

повік, лабораторна експертиза виключила 

зараження вірусом простого герпесу, вірусом 

Епштейна-Барра та мікоплазмами. Діагно-

стовано висипання шкіри подібно до синдрому 

Стівенса-Джонсона внаслідок застосування 

вакцини від грипу. Пацієнт отримував предні-

золон в дозі 30 мг на день перорально, висип 

повністю минув через 1 місяць після лікування 

[8, p. 274]. 

Анафілаксія 

Анафілаксія – це гостра та небезпечна для 

життя системна реакція, основний механізм 

виникнення якої, зазвичай, є IgE-залежним, 

хоча й інші  процеси, наприклад, вивільнен-ня 

нейропептидів, активація Т-клітин, утво-рення 

імунного комплексу та ін. відіграють при 

цьому суттєві процеси. Виникненню такого 

типу ПР сприяють фактори ризику. Так, ЛЗ, 

що знижують рівень ліпідів, можна вважати 

фактором ризику розвитку анафілаксії. Деякі 

дослідження  встановили, що низький рівень 

ліпопротеїнів низької щіль-ності (ЛПНЩ) в 

плазмі сприяє розвитку тяжкої чи фатальної 

анафілаксії. Нестероїдні протизапальні препа-

рати (НПЗП) є також добре відомими фактора-

ми ризику виникнення анафілаксії. Згідно з 

однієї з гіпотез, НПЗП збільшують проник-

ність та поглинання алергенів через шлунково-

кишковий тракт внаслідок пригнічення утво-

рення простагландинів, які відіграють важливу 

захисну роль та сприяють відновленню 

слизової оболонки. НПЗП індукують 

мітохондріальні пошкодження, що призводять 

до порушень епітеліальних клітин кишечника 

та підвищення кишкової проникності. 

Відповід-но до іншої теорії, НПЗП мають 

прямий вплив на опасисті клітини і базофільну 

активацію IgE. Проте, точний механізм 

виникнення анафілаксії на тлі застосування 

НПЗП залишається невідомим [6, p. 1, 2, 4]. 

Ангіоневротичний набряк  

Частка випадків ангіоневротичного набря-

ку анафілактичних реакцій серед усіх скла-дає 

до 46%. Найчастіше цей стан виникає  

внаслідок застосування інгібіторів АПФ, 

ацетилсаліцилової кислоти, стероїдних про-

тиревматичних ЛЗ. Незалежно від проявів 

ангіоневротичного набряку, що найчастіше 

характеризується ураженням голови та шиї, 

лікування передбачає застосування симпато-

міметиків, кисню, глюкокортикоїдів, аналгезії 

за необхідності тощо [1, p. 490, 494]. 

Набряк/хвороба Квінке є одним із проявів 

ангіоневротичного набряку. Вперше цей стан 

був описаний в 1882 році. Це – відносно 

рідкісний прояв ангіоневротичного набряку, 
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який, зазвичай, виникає внаслідок негайної 

реакції гіперчутливості I типу, і є наслідком 

відповіді на вплив алергену, а також травми, 

термічного ураження та інфекції, куріння 

марихуани тощо. [7, p. 677].  

Анафілактичний шок 

Анафілактичним шоком (АШ), відповідно 

до рекомендацій Всесвітньої організації з 

алергії (WAO), називається гостра тяжка сис-

темна реакція гіперчутливості, що загрожує 

життю і супроводжується вираженими пору-

шеннями гемодинаміки (зниження систолічно-

го артеріального тиску нижче 90 мм рт. ст. або 

на 30% від вихідного рівня), які призводять до 

недостатності кровообігу і гіпоксії у всіх жит-

тєво важливих органах. АШ може розвиватись 

внаслідок застосування багатьох лікарських 

засобів, однак, виникає не часто. При паренте-

ральному введенні препаратів медикаментоз-

ний АШ розвиваєтся зазвичай миттєво, при 

пероральному – через 30–60 хв. 

Наприклад, основними клінічними проява-

ми АШ є порушення дихання (задишка, брон-

хоспазм, ядуха), діяльності шлунково-кишко-

вого тракту (нудота, блювання, пронос), гемо-

динаміки (гіпотензія, кардіалгія, тахі-, рідше 

брадикардія, глухість тонів серця, аритмія), 

шкірні висипання (кропив’янка), мимовільне 

сечовипускання і дефекація тощо. В залеж-

ності від патогенетичних механізмів існують  

також 4 можливих атипових варіанти перебігу 

медикаментозного АШ: гемодинамічний, ас-

фіктичний, церебральний і абдомінальний, які 

характеризуються переважанням відповідної 

симптоматики 1, с. 47, 48] 

 Висновки та пропозиції. Варто пам’ятати, 

що фармакотерапія вимагає від-повідального 

ставлення до застосування ЛЗ. Застосуваня ЛЗ 

може стати причиною виник-нення ПР. Навіть 

ЛЗ високої якості не позбавлені цього неспри-

ятливого наслідку. Деякі ПР можуть бути 

попереджені чи не відбутися. Зважуючи на це 

та в контексті нового проактивного підходу до 

здійсення фармаконагляду, основне завдання 

медичних працівників та регулятоних органів 

полягає у розробці та впровадженні заходів, 

які б зменшили ймовірність виникненя ПР за-

галом або знизили наслідки впливу тяжких 

ПР, що виникли, на стан здоров’я людини. То-

му одним із напрямків, що спрямований на 

зменшення  виникнення тяжких ПР чи їх проя-

вів є вчасне надання інформації про такі ПР 

учасникам процесу призначення, відпуску і 

використання ЛЗ. В першу чергу – це інформа-

ція, що представлена в інструкції для медич-

ного застосуваня. Фахівці, які можуть прокон-

сультувати хворого щодо раціонального вико-

ристання ЛЗ (а саме – лікарі, медичні сестри, 

провізори та фармацевти), повинні приділяти 

достатньо уваги процесу інформування з 

питань безпеки застосуваня ЛЗ, виникнення 

ПР та підходів до зменшення  їх виникнення й 

негативного впливу на організм людини, 

здатні сприяти зменшенню ПР.  
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Шолойко Н.В., Матвеева Е.В., Лысенко Т.И., Гайдук К.С. 

ТЯЖЕЛЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Рост уровня образования населения и развитие информационных технологий предоставляют возможность 

человеку самостоятельно определять свое лечение и относиться к этому ответственно. Использование 

лекарственных средств (ЛC), как безрецептурних (ОТС), так и рецептурных (Rx) может вызывать побочные 

реакции (ПР). Особенную опасность представляют ПР, что имеют тяжелое клиническое проявление, поскольку 

могут повлечь серьезные и необоротные изменения здоровья человека и иметь летальные последствия. Обычно, 

устранение тяжелых ПР нуждается в значительных затратах. Важную роль в предупреждении возникновения 

таких ПР играет медицинский работник, который может и должен предупредить потребителя лекарств о 

возможности возникновения ПР, их последствия для здоровья и предоставить советы относительно минимизации 

их возникновения и проявлений. 

Ключевые слова: побочные реакции, лекарственное средство, симптомы, лечение, фармакологическая коррекция. 
 

Sholoyko Natalia, Matveeva Olena, Lysenko Tamila, Hayduk Karolina   

SEVERE ADVERSE REACTIONS AS A CONSEQUENCE OF DRUGS USE 

The education levels’ increase of population and information technologies development give possibility to the man 

independently to determine the treatment and behave to it responsibly. Use of medicinal facilities (MF), both over-the-counter 

(OTC) drugs and prescription (Rx) drugs can cause adverse reactions (AR). The special danger is presented by AR, that have 

heavy clinical motion, as can entail the serious and inconvertible changes of health of man and have lethal consequences. 

Usually, the removal of heavy AR needs considerable expenses. A medical worker plays an important role in preventing the 

occurrence of such PR, since he can and must warn the consumer of medicines about the possibility of AR’s occurrence, their 

consequences for health and provide advice on minimizing their occurrence and manifestations. 

Key words: adverse reactions, drug, disease, treatment, pharmacological correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


