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Стаття присвячена питанню виникнення алергії до лікарських препаратів та їх 
побічні дії. Механізми усунення небажаних медикаментозних реакцій.
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Статья посвящена вопросам возникновения лекарственной аллергии и побочным 
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This article deals with the problents o f occurrence o f medicine allergy and side effects o f  
médicaments. Mechanisms o f liquidation of undesirable medicamentous reactions.
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Якщо в минулому основними лікарськими середниками були продукти рослинного і 
тваринного походження, які були і залишаються природними для людини, то в наш час - це, 
головним чином, хімічні речовини, до яких людський організм в процесі еволюції не встиг 
пристосуватися. Крім того, необхідно врахувати і вплив зміненого навколишнього 
середовища, його забруднення хімічними і радіаційними речовинами, швидкісний ритм 
життя, характер харчування, побут. Все це визначає особливості реакцій людини на лікарські 
препарати, обумовлюючи значну частоту пов’язаних з їх прийомом небажаних реакцій.

Алергія на ліки реєструється значно частіше інших негативних ефектів лікарських 
середників і має провідне значення серед алергічних захворювань і синдромів. Поряд з тим, 
цьому сприяють звички людей до самолікування, а також прагнення лікарів до 
поліхіміотерапії. Лікарів при цьому, в значній мірі, стимулює бажання добитись 
лікувального ефекту в більш короткі терміни, нерідко без врахування того, якою ціною це 
досягається.

40% населення земної кулі потерпає від різних алергічних захворювань, які набувають 
соціального значення. Ріст алергічних захворювань знаходиться в прямій залежності від змін 
способу життя людей. Використання великої кількості різноманітних синтетичних 
лікарських препаратів, неправильне дозування, спосіб їх застосування, вакцинація з раннього 
віку сприяють змінам реактивності організма і виникненню алергічних проявів. В останні 
роки відзначають значний ріст локалізації алергічних захворювань в порожнині рота, що 
можна пояснити наступними факторами:

1. Слизова порожнини рота є місцем первинного контакту з лікарськими, 
харчовими та іншими речовинами,

2. Недостатній гігієнічний догляд за ротовою порожниною, несанована ротова 
порожнина сприяє сенсибілізації слизової оболонки.

Алергічні реакції можуть давати тяжкі прояви, деякі з незворотнім перебігом.
Ще Птоломей (П в. н. е.) незвичні реакції на лікарські препарати пояснював зміною 

«соків організму» - ідіосинкразією. Найбільш яскраво побічна дія лікарських речовин 
проявляється змінами на шкірі, що було відзначено більшістю вчених при застосуванні 
медикаментозних середників (Е.А.Аркін, 1901; П.Ерліх, 1912). Значно пізніше, у ЗО роки XX 
ст. була встановлена імунна природа медикаментозних алергічних реакцій. Існує багато 
класифікацій побічної дії лікарських препаратів, але для нас важливо те, що вони подають 
інформацію про виникнення побічних явищ, про алергічні реакції. В даний час існує поділ 
побічних реакцій на токсичні, або специфічні, алергічні, або неспецифічні, дисбактеріоз, 
мутагенні і ембріотоксичні. Вказані поділи неповні, однак вони враховують небажані 
медикаментозні реакції, що найчастіше зустрічаються у лікарській практиці.
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Кожен лікарський середник при певних умовах здатний стати алергеном. За даними 
центру з вивчення дії лікарських речовин, біля 70% складають алергічні. Найбільш багата 
інформація про побічну дію лікарських середників накопичена у фтизіатрії. Різноманітні 
лікарські препарати мають неоднакову здатність викликати алергічні реакції. І.Г.Лаврецький 
(1981) узагальнив багаточисельні дані літератури про частоту алергічних реакцій, показавши, 
що алергію найчастіше викликають антибіотики, серед яких основним алергеном є 
пеніцилін, а також амідопірин, сульфаніламідні препарати. Найбільші алергени -  це 
антибіотики широкого спектру дії, а також протитуберкульозні середники.

Таким чином, антибіотики, особливо пеніцилін, володіють вираженими
сенсибілізуючими властивостями і можуть обумовлювати небезпечні для життя алергічні 
реакції. Вираженість алергічних реакцій залежить від:

1. Особливостей фізико-хімічної будови лікарських препаратів. Особливо це 
стосується препаратів, які можуть вступати в хімічний зв’язок з білками і утворювати 
високомолекулярні сполуки.

2. Якості очищення препаратів. Баластні хімічні речовини в препараті можуть мати 
значення як гаптени, з другої сторони -  деякі складові лікарських речовин можуть виступати 
як носії гаптенів.

3. Характеру лікарської терапії. Дані літератури свідчать про те, що використання 
депо-препаратів пролонгованої дії, а також застосування високих доз, або створення значних 
місцевих концентрацій лікарських препаратів призводить до збільшення частоти алергічних 
реакцій.

4. Кількості призначених препаратів.
5. Методів застосування. Найбільша чутливість спостерігається при 

внутрішньошкірному введенні лікарських препаратів. Відзначено, що всі медикаментозні 
середники, що проявляють місцевоподразнюючу дію, мають високу сенсибілізуючу дію.

Алергія на ліки не може виникати у людини, що не вживала, або не контактувала з 
лікарськими препаратами і проявляється як результат сумісного впливу ендогенних, 
екзогенних факторів і деяких умов. Це і спадковість, і зовнішнє середовище. Виникнення 
фармакологічної реакції, її якість і тривалість заснована на таких параметрах 
фармакокінетики, як швидкість і повнота всмоктування препарату, кількість його з’єднання з 
транспортними білками, особливість розподілу по органах. Все це контролюється 
генетичним апаратом. Певне значення у виникненні алергії на ліки має статева і вікова 
приналежність, фактори навколишнього середовища, оскільки вони впливають на обмін 
речовин, на кінетику лікарських препаратів, а також на імунологічну реактивність; 
промислові викиди в атмосферу, запиленість, широке застосування хімічних речовин, 
полімерів у промисловості і побуті і т. ін. Дія цих факторів значно виражена у містах. Тому 
алергізація населення міст вища ніж у населення сільської місцевості.

Пори року, зміни погоди відбиваються на частоті розвитку алергічних захворювань і 
особливо алергії до медикаментів. Відзначена сезонність медикаментозних алергій при 
змінах інсоляції, режиму і характеру харчування. До факторів, схильних викликати алергію, 
входять режим харчування, вживання алкоголю, ендокринні порушення.

Є інформативні дані про захворюваність медикаментозною алергією в різних 
професіональних групах. Так, у фармацевтичних працівників виявили прояви алергічних 
реакцій більше, ніж в 50% випадків У 92% медичних працівників виявлено алергічні 
захворювання шкіри, верхніх дихальних шляхів, бронхів. Позитивні шкірні проби частіше 
виявлені на новокаїн, стрептоміцину сульфат, пеніцилін, вітаміни групи В, аміназин, 
фурацилін, дикаін і ін.

Часто відзначаються алергічні медикаментозні реакції травного тракту. При цьому 
виникає стоматит (катаральний, серозний, афтозний), езофагіт, гастрит, ентерит і 
ентероколіт. Клінічні прояви їх такі ж, як і при немедикаментозній алергії.

Таким чином, проблему профілактики медикаментозної алергії необхідно розглядати 
в соціальних, екологічних, технічних, загальномедичних, фармакологічних та інших
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важливих аспектах. Необхідно посилення роботи в організації служби по боротьбі із 
забрудненням навколишнього середовища, на всіх етапах виготовлення продуктів 
харчування, посилення контролю за виготовленням та застосуванням мінеральних добрив, 
пестицидів, інших хімічних речовин, контроль за генетично модифікованими продуктами, 
щоби виключити можливість проникнення в харчові продукти, а разом з ними і в організм 
людини токсичних речовин.
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