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Покази для призначення БКК

Основними показами при призначенні препаратів 
цієї групи є:

➤ стенокардія 

➤ гіпертонічна хвороба 

➤ порушення ритму серця 



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ  ГОСТРИХ  ОТРУЄНЬ 
БЛОКАТОРАМИ  КАЛЬЦІЄВИХ  КАНАЛІВ

У США щорічно реєструється близько 9000 отруєнь 
БКК (27-28% дітей), рівень летальності серед яких 
сягає 40-60 осіб.

Отруєння блокаторами кальцієвих каналів займають 
лідуючі позиції серед причин смертей (36%) у групі 
отруєнь препаратами кардіотоксичної дії.  

Zane Horowitz  [2008]

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



КЛАСИФІКАЦІЯ БЛОКАТОРІВ 
КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ

За хімічною класифікацією блокатори кальцієвих 
каналів розділяються на п’ять основних груп: 

1. фенілалкіламіни (верапаміл) 
2. дигідропирідини (ніфедипін, нікардипін, 

німодипін, амлодипін, фелодипін, ізрадипін) 
3. бензотіазепіни (дилтіазем). 
4. Ефіри диаріламінопропиламіну (беприділ). 
5. Дифенілпіперазіни (циннаризін).



Токсичні дози при отруєнні БКК

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

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



КАРДІОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ ОТРУЄННІ 
БЛОКАТОРАМИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ 

1. Дилатація периферічних артеріол

2. Негативний хронотропний ефект 
(уповільнює серцевий ритм)

3. Негативний інотропний ефект (знижує 
серцеву скорочувальність)

4. Негативний дромотропний ефект 
(уповільнює серцеву провідність)



НЕКАРДІОТОКСИЧНІ  ЕФЕКТИ  ПРИ 
ОТРУЄННІ  БЛОКАТОРАМИ  КАЛЬЦІЄВИХ 

КАНАЛІВ 

➤ пригнічення вивільнення інсуліну з
підшлункової залози

➤ зменшення утилізації вільних жирних кислот
міокардом

➤ гіперглікемія і лактоацидоз



МЕХАНІЗМ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПРИ 
ОТРУЄННІ БКК (І)

Конформуючи специфічні кальцієві канали 
(L-типу - “повільні кальцієві канали”), БКК 

впливають, насамперед, на входження іонів 
Са2+ внутрішньоклітинно, блокуючи його. 

Це призводить до зменшєння часу відкриття 
кальцієвого каналу і опосередковано значно 
зменшується трансмембранний кальцієвий 
потік



МЕХАНІЗМ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПРИ 
ОТРУЄННІ БКК (ІІ)

➤ Відбувається інгібіція фази 0 деполяризації у
пейсмекерних клітинах серця і фази 2 плато у
кардіоміоцитах, клітинах волокон Пуркіньє та клітинах
гладеньких м’язів стінок судин.

➤ Діючи подібним чином, БКК викликають розширення
судин, зменшення активності сіноаурикулярного та
атріовентрикулярного вузлів, клітини яких позбавлені
натрієвих каналів і провідність забезпечується
виключно за рахунок входу іонізованого кальцію.



Верапаміл викликає більш сильні ефекти на коронарний 
кровообіг, знижує провідність атріовентрикулярного 
вузла та скорочувальність міокарду.

Ніфедипін, розслаблюючи гладенькі м’язи 
периферічних судин, зумовлює більш сильний 
судинорозширювальний ефект.

Ділтіазем справляє проміжний ефект, впливаючи як на 
коронарний, так і на периферичний кровообіг, хоча по 
спектру клінічних проявів, він розташовується все-таки 
ближче до верапамілу.

Верепаміл і ділтіазем спричиняють негативну 
інотропну дію.



ФАРМАКОКІНЕТИКА  БКК (І)

➤БКК швидко абсорбуються з тонкого 
кишковика. Концентрація препаратів досягає 
пікових значень протягом 1-2 годин. 

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

➤При прийомі препаратів-депо – до 12 - 24 
годин. 



ФАРМАКОКІНЕТИКА  БКК (ІІ)

➤Біодоступність для верапамілу і ділтіазему
становить 10 – 40%. Верапаміл має 2 ізомери,
що відрізняються за кінетикою та активністю.
S-ізомер є більш активним, але володіє більш
коротким періодом напіввиведення на відміну
від R-ізомеру. Тому при в/в введенні за
рахунок вищої концентрації S-ізомеру,
кардіотоксичні ефекти проявляються більше,
ніж при пероральному прийомі.



ФАРМАКОКІНЕТИКА  БКК (ІІІ)

➤Всі БКК володіють великим об’ємом розподілу
і спроможністю помірного проникнення до
ЦНС. Вільна фракція блокаторів кальцієвих
каналів підвищується пропорційно до кількості
вжитих медикаментів.

➤Всі блокатори кальцієвих каналів 
метаболізуються у печінці з утворенням 
активних або неактивних метаболітів. 



ФАРМАКОКІНЕТИКА  БКК (ІV)

➤ Період напіввиведення (терапевтичні дози) 3-8
годин, значно більше при серйозному отруєнні.

➤ Метаболізація супроводжується ентерогепатичною
циркуляцією.

➤ Близько 96-99% препаратів зв’язується з білками
(альбумін, кислий глікопротеїн).

➤ Верапаміл метаболізується у гепатоцитах за участю
цитохрому Р450 до норверапамілу, що також є
активним блокатором кальцієвих каналів.



КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПРИ ОТРУЄННІ 
БЛОКАТОРАМИ КАЛЬЦІЄВИХ 

КАНАЛІВ
Основні клінічні прояви при тяжкому отруєнні

БКК характеризуються:

➤ кардіотоксичною симптоматикою,
➤порушеннями діяльності шлунково-кишкового

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



Кардіотоксичні прояви (І)

Через 0,5 – 2 години внаслідок модифікації 
кальцієвих каналів і затримкою внутрішньо-
клітинного входження Са2+, 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, 
поява ідіовентрикулярного ритму. Ці 
особливості більш характерні для отруєння 
верапамілом. 

При отруєнні ніфедипіном, циннаризіном, 
навпаки, може реєструватися тахікардія, 
рефлекторно пов’язана зі зниженням 
артеріального тиску.



КАРДІОТОКСИЧНИЙ   ШОК

Характеризується:
➤ серйозним зниженням артеріального тиску, 

розвитком синдрому малого серцевого 
викиду, 

➤ знижєнням діурезу, 

➤ гальмуванням перистальтики кишківника,

➤ порушенням свідомісті. 



ПАЦІЄНТИ   «ГРУПИ РИЗИКУ»

➤ хворі з преморбідним синдромом слабкості
синусового вузла

➤порушенням передсердно-шлуночкової про-
відності

➤ легеневою гіпертензією
➤прийомом β-блокаторів, хінидіну, діуретиків,

серцевих глікозидів, етанолу, що передували
отруєнню.



ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ПРОЯВИ

➤Тяжке отруєння характеризуються нудотою,
блювотою, кишковою непрохідністю, що сприяє
уповільненню виведення БКК з кишечника.
Завжди поєднане з кардіотоксичною дією
блокаторів кальцієвих каналів.

➤Рідко виникають токсичні гепатити, що
супроводжуються зростанням рівня трансаміназ і
білірубіну (переважно прямої фракції),
панкреатити.



НЕЙРОТОКСИЧНІ ПРОЯВИ

➤Пов’язані з порушенням синтезу і вивільненю
нейромедиаторів, насамперед, дофаміну,
гіпоксемією внаслідок значно зниженого
артеріального тиску.

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



МЕТАБОЛІЧНІ  РОЗЛАДИ

У більшості випадків, тяжке отруєння блокаторами
кальцієвих каналів супроводжується:

➤ гіперглікемією за рахунок блокування
кальцієвих каналів b-клітин підшлункової
залози, що сприяє порушенню вивільнення
інсуліну.

➤Часто реєструється лактоацидоз.
➤ Значно рідше – гіпокальціємія.



ІНШІ     ПРОЯВИ

Іноді отруєння проявляється:
➤ некардіогенним набряком легень;

➤ зрідка, при отруєнні БКК з вазодилятуючим 
ефектом (ніфедипін, алмодипін) можуть 
спостерігаються ішемічні ураження внутрішніх 
органів (сітківки ока, кишківника, нирок тощо).



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 (тахікардія - при 
отруєнні препаратами групи дигідропирідіну), різні ступені 
A–V блокади, брадиаритмії, загальмованість, гіперглікемія, 
лактоацидоз

При можливості - токсикологічна лабораторна верифікація



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ    ДІАГНОЗ

Слід проводити з:
➤ серцевими блокадами різного ступеню,
➤ інфарктом міокарду, 
➤ отруєнням b-блокаторами, 
➤ серцевими глікозидами, 
➤ трициклічними антидепресантами, 
➤ отруєннях металами, які структурно 

нагадують кальцій (кадмій, марганець).



КЛІНІЧНЕ    ОБСТЕЖЕННЯ

➤ Динамічний ЕКГ–контроль або кардіомоніторинг,

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

➤ RÖ-контроль органів черевної порожнини при
кишковій непрохідності, або підозрі на перфорацію
полого органу.



ЛАБОРАТОРНЕ    ОБСТЕЖЕННЯ

➤ 1) Токсикологічне визначення вмісту БКК 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 
роль, так і ступінь порушень вуглеводного обміну. 

➤ 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 і надійний венозний 
доступ.

➤ Починається інфузійна терапія, в/в вводяться засоби 
антидотної терапії (препарати кальцію)

➤ При гіпотензії - деконтамінація кишково-шлункового  
тракту відтерміновується, призначаються препарати 
інотропної дії

➤ 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

Препарати кальцію. Показання - наявність порушень 
провідності серця (блокади). Протипоказання - вживання 
разом з БКК серцевих глікозидів.

Дози: болюсно – 1 грам (10,0 10% розчину хлорида кальцію або 
подібна доза глюконата кальцію). Ці дози повторюються 
через кожні 3 – 5 хвилин при незмінних показниках АТ і Ps
Дози: від 10 грамів на початку лікування до 30 грамів 
загальної дози. Іноді ефект при терапії препаратами кальцію 
настає за умов плазмового рівню Са2+ 4,0 – 5,0 мекв/л.

Підвищена концентрація Са2+ дозволяє витісняти БКК із 
зв’язку з α1-субодиницею повільних L-каналів. Це сприяє 
поновленню скорочувальності міокарду, нормалізації 
серцевого ритму, зменшенню порушень провідності. 



ІНФУЗІЙНА  ТЕРАПІЯ

Особливо показана у випадках екзотоксичного шоку. 
➤ Використовуються переважно сольові розчини (0,9 % хлорид

натрію, розчин Рінгеру, Рінгер-лактат) у загальній дозі 20-25
мл/кг маси тіла за добу.

➤ При відсутності ефективності на початку інфузійної терапії
(особливо при отруєнні препаратами з вираженим
судинорозширювальним ефектом) до лікування долучаються
препарати гідроксиетилкрохмалів та медикаменти з
інотропною та вазопресивною дією.



ЗАСОБИ З ІНОТРОПНИМ ЕФЕКТОМ, НЕ 
ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ СТИМУЛЯЦІЄЮ 

АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

Атропін: 0,1% 1 - 4 мл в/в. Показаний при ізольованій синусовій 
брадикардії без порушень провідності і ритму серця. У рідких 
випадках може провокувати шлуночкові аритмії

Глюкагон: 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. Препарат найбільш 
ефективний при нормальній плазмовій концентрації кальцію. 



α-, β-АДРЕНОМІМЕТИКИ (І)

Додаються до лікування у випадках серйозної гіпотензії, що мало 
піддається корекції

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



α-, β-АДРЕНОМІМЕТИКИ (ІІ)

➤ Дофамін –корисний при помірних отруєннях. Початкова
доза – 5 – 10 мкг/кг/маси тіла за хвилину. При необхідності
дозу збільшують до 20 мкг/кг/хв.

➤ Ізопротеренол - потужний стимулятор b1- і b2-адрено-
рецепторів. Прискорює ЧСС, зменшує виражені порушення
провідності міокарда. Але при отруєнні БКК з переважним
вазоділятуючим ефектом, може знижувати артеріальний
тиск внаслідок вазоділятуючого ефекту на артеріоли м’язів.
Підвищуючи роботу серця – може викликати явища ішемії,
тому застосовується з обережністю. Бажано не комбінувати
цей препарат з адреналіном. Початкова доза – 2 мкг /хв.



Нові напрямки у терапії отруєнь БКК, що 
вивчаються

➤ 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. 



Фармакологічні антагоністи 
блокаторів кальцієвих каналів

Пімадін (вихідне 4-амінопирідіну) В широкій практиці 
антагоніст недеполяризуючих міорелаксантів. При 
отруєнні БКК показаний при гіпотензії, брадикардії і 
серйозних порушеннях провідності, що резистентні до 
атропіну, ізадрину і препаратів кальцію. 

До фармакологічних ефектів пімадіну відносяться: 
1) посилення входження Са2+ всередину клітин, 

(позитивний інотропний ефект) і зменшення гіпотензії, 
2) збільшення входження Са2+ у b-клітини підшлун-
кової залози,  що сприяє вивільненню інсуліну і змен-
шенню гіперглікемії.



Активатори кальцієвих каналів

Препарат Вау К 8644 широко досліджується і 
при отриманні позитивних результатів може 
бути використаний у разі тяжких отруєнь 
блокаторами кальцієвих каналів.



Стани, що супроводжуються синдромом 
малого серцевого викиду, резистентні до 

терапії інотропними 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 при отруєнні БКК – контроверсійне.



ДЯКУЮ  ЗА  
УВАГУ!


