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Покази для призначення βБ

Основними показами при призначенні 
препаратів цієї групи є:

➤ стенокардія, гіпертонічна хвороба, порушення 
ритму серця, ІХС, інфаркт міокарду

➤ серцева недостатність, портальна гіпертензія
➤ глаукома, профілактика мігрені,  аневризма аорти
➤ тіреотоксикоз, тахікардія і тремор при тривозі
➤ вегетативні порушення при абстинентних 

синдромах
➤ феохромацитома



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ  ГОСТРИХ  ОТРУЄНЬ 
β-БЛОКАТОРАМИ

У США у 2004 р. - 17000 отр., 2467 тяжких, 25 смертей; 
American Association of Poison Control Centers (AAPCC) for 2004
в 2006 р. зареєстровано 9041 отруєнь βБ, з них 613 

тяжких, 4 летальні випадки.
Отруєння β-блокаторами займають лідуючі позиції серед 

причин смертей (близько 30%) у групі отруєнь 
препаратами кардіотоксичної дії.  

Zane Horowitz  [1998]

У Київському міському токсикологічному центрі 
отруєння препаратами цієї групи спорадичні з 
поодинокими летальними випадками, в основному в 
результаті поєднаних отруєнь βБ з медикаментами 
інших груп.



КЛАСИФІКАЦІЯ  β-БЛОКАТОРІВ

За хімічною класифікацією β-блокатори 
розділяються на дві основних групи: 

1. Тотальні β-блокатори
а) з внутрішньою активністю: окспренолол, 
піндолол, альпренолол
б) без внутрішньої активністі: пропранолол, 
соталол

2. Селективні β-блокатори
а) з внутрішньою активністю: ацебутолол
б) без внутрішньої активністі: талінолол, 

метопролол, атенолол 



β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРИ І ЇХ ВІДПОВІДЬ 
НА СТИМУЛЯЦІЮ (І)

В нормі, під дією нейромедиатору (норадреналін) на
β-1 адренорецептори
серця - стимулюється серцевий автоматизм, позитивний 

хронотропний і інотропний вплив, підвищується 
серцева скорочувальність

нирок - підвищується секреція реніну
ока - підвищується продукція рідини у передній камері ока

на β-2 адренорецептори
гладеньких м’язів - розслаблюються у судинах скелетних            

м’язів, часто провокуючи тремор, підвищується 
глікогеноліз у скелетних м’язах, розслаблюються 
гладенькі м’язи кишкового тракту, розширюються 
бронхи

жирова тканина - стимулює ліполіз



β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРИ І ЇХ ВІДПОВІДЬ 
НА СТИМУЛЯЦІЮ (ІІ)

на β-2 адренорецептори (продовження):
печінки - стимулюють глікогеноліз
підшлункової залози - стимулюють вивільнення інсуліну

на β-3 адренорецептори (містяться у адипоцитах, 
міокарді):

у жировій тканині - забезпечуюється катехоламін-
індукований термогенез, ліполіз

у серцевому м’язі - зменшують серцеву скорочувальність



➤



Токсичні дози при отруєнні β-
блокаторами

Вважається, що токсичною дозою може стати
передозування βБ у кількості, що переважає
терапевтичну разову дозу у 5 – 10 разів.

Для дітей молодшого віку небезпечною може
стати навіть одна таблетка препарату.



ФАРМАКОКІНЕТИКА  β-Б (І)

➤ βБ швидко абсорбуються з тонкого кишечника. 
Концентрація препаратів досягає пікових 
значень протягом 20 хв. - 1-2 годин. 

➤При значному передозуванні цей період може 
затримуватися до 6 годин, 

➤При прийомі препаратів-депо – і до 22 - 24 
годин. 



ФАРМАКОКІНЕТИКА β-Б (ІІ)

Фармакркінетика β-Б залежить від спроможності 
розчинятися у жирах.

Ліпофільність: анаприлін = альпренолол > окспренолол 
= піндолол > метопролол

Водорозчинні: атенолол, соталол.

Ліпофільні β-Б швидко проходять через клітинні 
мембрани, в т.ч. і через гематоенцефалічний бар’єр



ФАРМАКОКІНЕТИКА β-Б (ІІІ)

Спроможність зв’язуватися з білками плазми:
➤ анаприлін - 90%
➤ альпренолол - 85%
➤ окспернолол - 80%
➤піндолол - 40%
➤метопролол - 12%
➤ атенолол - < 8%



МЕХАНІЗМ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПРИ 
ОТРУЄННІ

Блокада β-адренорецепторів сприяє:
➤ зниженню їх реакції на катехоламіни зовнішні та 

ендогенні (норадреналін, адреналін, дофамін)
➤Нівелюється ефект (при отруєнні) між 

селективними та неселективними βБ 
➤Відмічається симпатоміметичний ефект у βБ з 

внутрішньою симпатоміметичною активністю
➤Анаприлін володіє мембраностабілізуючим ефектом 

(подібно антиаритмичним препаратам класу Іа)



КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПРИ ОТРУЄННІ β-
АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ

Основні клінічні прояви при тяжкому отруєнні
βБ характеризуються:

➤ кардіотоксичною симптоматикою,
➤порушеннями діяльності шлунково-кишкового

тракту,
➤ порушеннями з боку ЦНС,
➤ метаболічними розладами.



Кардіотоксичні прояви (І)

Через 0,3 – 2 години внаслідок блокади  β-
рецепторів зменшується концентрація цАМФ і 
відбувається затримка внутрішньо-клітинного 
входження Са2+, Na+, з’являється гіпотензія, що 
зумовлюється комбінацією вазоділатації, 
порушенням серцевої провідності (блокади 
різного ступеню) та негативним інотропним 
ефектом. Іноді ці прояви можуть призводити до 
критичних порушень насосної функції серця і 
смерті. 



Кардіотоксичні прояви (ІІ)

На ЕКГ часто реєструється синусова брадикардія, 
A-V блокади різного ступеню, розширення 
комплексу QRS (крім препаратів з внутрішньою 
симпатомиметичною активністю), блокада 
ніжок ручка Гіса, S-A блок, асистолія.

При отруєнні соталолом, навпаки, може 
реєструватися подовження Q-T інтервалу, 
шлуночкова тахіаритмія



Кардіотоксичні прояви (ІІІ)

Клінічно у хворих реєструється брадикардія (60 і 
меньше), гіпотензія АТсист < 80 мм рт.ст., іноді 
- колаптоїдний стан.

При тяжкому отруєнні β-адреноблокаторами це 
може проявитися ознаками кардіотоксичного 
шока.



КАРДІОТОКСИЧНИЙ   ШОК

Характеризується:
➤ серйозним зниженням артеріального тиску, 

розвитком синдрому малого серцевого 
викиду, 

➤ знижєнням діурезу, 

➤ гальмуванням перистальтики кишечника,

➤ порушенням свідомісті. 



ПАЦІЄНТИ   «ГРУПИ РИЗИКУ»

➤ хворі з преморбідним синдромом слабкості
синусового вузла

➤порушенням передсердно-шлуночкової про-
відності

➤ легеневою гіпертензією
➤прийомом блокаторів кальцієвих каналів,

хінидіну, діуретиків, серцевих глікозидів,
етанолу, що передували отруєнню.



ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ПРОЯВИ

Тяжке отруєння характеризуються:
➤ нудотою, блювотою,
➤ кишковою непрохідністю, що сприяє

уповільненню виведення β-Б з кишечника.
Завжди поєднане з кардіотоксичною дією β-
адреноблокаторів.



НЕЙРОТОКСИЧНІ ПРОЯВИ

➤Пов’язані з порушенням кровопостачання
ЦНС (зниження церебрального кровообігу),
синтезу і вивільненю нейромедиаторів.

➤Проявляються сонливістю, пригніченням
свідомості (сопор, кома), рідко – збудженням,
судомами, пригніченням дихання



РЕСПІРАТОРНІ ПРОЯВИ

➤Бронхіолоспазм, задишка, сухі хрипи 
➤Брадіпное
➤Набряк легень



МЕТАБОЛІЧНІ  РОЗЛАДИ

У більшості випадків, тяжке отруєння β-
блокаторами супроводжується:

➤ гіпоглікемією, гіперкаліємією
➤ часто реєструється лактоацидоз



ВСТАНОВЛЕННЯ  ДІАГНОЗУ

Анамнез:
➤ сам хворий, якщо у свідомості, друзі, родичі повідомляють 

який препарат вжито, його кількість, час вживання, інші 
медикаменти

➤ бригада швидкої допомоги (порожні конвалюти, 
флакончики, надана допомога)

Клінічні прояви: гіпотензія, брадикардія (нормотензія та 
відсутність брадикардії при отруєння препаратами з 
внутрішньою симпатомиметичною активністю), різні 
ступені A–V блокади, брадиаритмії, загальмованість, 
гіпоглікемія, гіперкаліємія, лактоацидоз.

При можливості - токсикологічна лабораторна верифікація



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ    ДІАГНОЗ

Слід проводити з:
серцевими блокадами різного ступеню,
➤ інфарктом міокарду, 

➤ отруєнням блокаторами кальцієвих каналів, 

➤ серцевими глікозидами, 

➤ трициклічними антидепресантами,

➤ клофеліном, опіатами, ФОС, хінідіном, 
фінлепсином, кокаїном



КЛІНІЧНЕ    ОБСТЕЖЕННЯ

➤ Динамічний ЕКГ–контроль або кардіомоніторинг,

➤ RÖ-контроль органів грудної клітини (може бути
корисним при вадах серця, інших органічних
захворюваннях серця, набряку легень).



ЛАБОРАТОРНЕ    ОБСТЕЖЕННЯ

➤ 1) Токсикологічне визначення вмісту β-Б у крові та сечі – може 
розглядатися як допоміжне 

➤ 2) Визначення газів крові, кислотно-лужного стану, 
електролітів крові як вихідне, так і у динаміці – допомагає 
оцінити ступінь цих порушень та визначити шляхи їх корекції. 

➤ 3) Рівень глюкози крові відіграє як допоміжну діагностичну та 
диф. діагностичну роль, так і ступінь порушень вуглеводного 
обміну (можлива гіпоглікемія, особливо у дітей). 

➤ 4) Біохімічне обстеження (загальний білок, білірубін, 
креатинін, сечовина, a-амілаза) та клінічний аналіз крові і сечі 
дозволяють оцінити вихідний стан хворого при госпіталізації 
та наявність патологічних змін.



НАДАННЯ    НЕВІДКЛАДНОЇ    
ДОПОМОГИ

➤ Огляд пацієнта: чи потребує відновлення вітальних функ-
цій. Якщо потребує - відновлюються за принципом АВС

➤ Налагоджується кардіомоніторинг, надійний венозний 
доступ, оксигенотерапія.

➤ Починається інфузійна терапія (NaCl 0,9% 10-20 мл/кг 
маси тіла, положення Тренделенбурга). У разі відсутності 
ефекту - інотропна підтримка.

➤ При гіпотензії - деконтамінація кишково-шлункового  
тракту відтерміновується.

➤ При збереженому АТ - призначається промивання шлунку. 
Блювотні засоби (сироп іпекакуани -протипоказані)



ОСОБЛИВОСТІ  ДЕКОНТАМІНАЦІЇ  
КИШКОВО-ШЛУНКОВОГО ТРАКТУ

➤ Промивання шлунку найбільш ефективно на протязі 
перших 2 годин з моменту отруєння

➤ При отруєнні препаратами-депо доповнюється процедурою 
кишкового лаважу

➤ При порушеній свідомості (сопор, кома) пацієнт 
попередньо інтубується з метою збереження прохідності 
дихальних шляхів і запобігання аспірації шлункового 
вмісту. 

➤ З метою зменшення вагусних рефлексів, що можуть 
посилюватися при введенні шлункового зонду, попередньо 
рекомендується введення атропіну (0,1% 0,3 – 1,0 в/в в 
залежності від ЧСС та ритму серця).



АНТИДОТНА   ТА 
МЕДИКАМЕНТОЗНА   ТЕРАПІЯ (І)

Фармакотерапія починається з введення атропіну. Може суттєво 
покращити стан, особливо при отруєнні середнього ступеню 
тяжкості.

Атропін: 0,1% 0,5 - 1мг в/в. Доза меньше 0,5 мг може викликати 
парадоксальну реакцію. Макс. дози: 0,04 мг/кг або 3 мг. 
Показаний при ізольованій синусовій брадикардії без порушень 
провідності і ритму серця. У рідких випадках може провокувати 
шлуночкові аритмії



АНТИДОТНА   ТА МЕДИКАМЕНТОЗНА   
ТЕРАПІЯ (ІІ)

Глюкагон: засіб антидотної терапії при отруєнні β-Б. 
Болюсне  в/в введення 150 мкг/кг або 5 – 10 мг. Дія за 1-3 
хвилини, пік дії – через 5 – 7 хвилин. Загальна тривалість дії 
10 – 15 хв.Подальше призначення: болюсне кожні 10 хв. або у 
вигляді постійної інфузії через дозатор (50 – 100 мкг/кг/год., 2 
– 10 мг/год.). підвищує активність аденілат-циклази ®
підвищює рівень  внутрішньо-клітинної цАМФ; ®
покращення входження у міокардіоцити Са2+, активація 
міозінкінази, незалежно від входження Са2+, ® нормалізує 
інотропну і хронотропну відповіді. 



α-, β-АДРЕНОМІМЕТИКИ (І)

Додаються до лікування у випадках серйозної гіпотензії, що мало 
піддається корекції.При тяжкому отруєнні β-Б іноді 
потребуються значні дози цих препаратів.

Ізопротеренол - потужний стимулятор b1- і b2-адрено-рецепторів. 
Прискорює ЧСС, зменшує виражені порушення провідності 
міокарда. Підвищуючи роботу серця – може викликати явища 
ішемії, тому застосовується з обережністю. Бажано не 
комбінувати цей препарат з адреналіном. Початкова доза –
0,1мкг/кг/хв. 

Добутамін - прямий b1-агоніст. Початкова доза: 2,5 мкг/кг/хв.



α-, β-АДРЕНОМІМЕТИКИ (ІІ)

Норадреналін - 2мкг/хв. - початкова доза, може збільшуватися 
за показами. Підвищює артеріальний тиск за рахунок 
вираженої a-адреноміметичної дії на периферичні артеріоли, 
що не пов’язана з активацією кальцієвих каналів. Частковий 
b-адреноміметич-ний ефект сприяє покращенню провідності 
серця. 

Адреналін- 2мкг/хв. - початкова доза, менший α-, та більший β-
адреноміметичний ефект, більш ефективно сприяє 
зменшенню брадикардії і поновленню провідності серця



Нові напрямки у терапії отруєнь β-Б, що 
вивчаються (І)

➤ Інсулін-декстрозна еуглікемія. Інсулін призначається у 
високих дозах: 0,5 – 1 ОД/кг маси тіла за годину. 
Введення інсуліну на декстрозі сприяє поновленню 
енергетичного балансу кардіоміоцитів і опосередковано 
сприяє входженню до клітини іонів кальцію. 

➤ Призначення комплексу інсулін – декстроза сприяє 
блокуванню і утилізації вільних жирних кислот, тим 
самим підвищуючи роботу і скорочувальність міокарду. 



Нові напрямки у терапії отруєнь β-Б, що 
вивчаються (ІІ)

Амрінон або Мілрінон - підвищує концентрацію 
внутрішньоклітинної цАМФ шляхом інгібіції фермента 
фосфодиестераза ІІІ, що призводить до збільшення 
входження у клітину Са++ і сприяє скороченню 
кардіоміоцитів. Але у гладеньких м’язах судин це 
сприяє вазоділатації і зниженню АТ. Тому не 
призначаються як препарати першої лінії і краще 
комбінувати з вазопресорами.

Дози: амрінон - 1 мг/кг в/в болюс, далі інфузія 5 -20 
мкг/кг/хв. Мілрінон - 50 мкг/кг болюс, підтримка -
0,25-1 мкг/кг/хв. 



Засоби при особливих станах

Резистентна гіпотензія: хлорид кальцію 1-2г в/в болюс, 
повторне введення через 10-2- хв.

Розширення комплексу QRS (часто при отруєннях 
пропранололом): гідрокарбонат натрію у дозі 1-2 ммоль/кг 
маси хворого

Подовження Q-T (ризик розвитку шлуночкової тахікардії, 
Torsades de pointes) Магнезія сульфат 2г (за 2 хв.) Без ефекту 
повторно, потім в/в крапельно 3-20 мг/хв.



Стани, що супроводжуються синдромом 
малого серцевого викиду, резистентні до 

терапії інотропними і іншими фарм. 
засобами

➤Призначення тимчасового трансторакального або
трансвенозного водія серцевого ритму - у разі вкрай
тяжких порушень провідності серця, синдрому малого
викиду, резистентні до терапії, що проводиться

➤Застосування методів екстракорпоральної
детоксикації: гемодіаліз показаний при отруєнні
гідрофільними β-Б, що мають малий об’єм розподілу і
мало зв’язані з білками плазми: надолол, соталол,
атенолол.



ДЯКУЮ  ЗА  
УВАГУ!


