
 

 

Антихолінергічний синдром 

 

 

Визначення 

 

Антихолінергічний синдром (АХС) - характеризується пригніченням 

холінергічної нейротрансмісії в мускаринових рецепторах. Це 

явище може супроводжувати прийом широкого спектру лікарських 

засобів, що відпускаються як за рецептом, так і без нього.  [1, 2, 3]  

 

Цей синдром може бути викликаний навмисним передозуванням, 

ненавмисним прийомом засобів всередину, бути результатом 

недотримання стандартів медичної допомоги або геріатричної 

поліфармації;  системні ефекти холінергічних засобів можуть бути 

в тому числі і наслідком вживання крапель для очей. 

 

Ознаки та симптоми АХС 

 

Клінічні прояви АХС спричинені ефектами антихолінергіків на 

центральну і периферичну нервову систему, або одночасним 

впливом на обидві частини НС. 

 

Поширені прояви АХС наступні: 

 

- пітливість; 

- сухість шкіри та слизових оболонок; 

- мідріаз із втратою акомодації; 

- змінений психічний статус (так званий атропіновий психоз); 

- лихоманка. 

 

 До додаткових проявів АХС належать: 

 

- синусова тахікардія; 

- пригнічення перистальтики кишечника; 

- функціональний ілеус; 

- затримка сечі;  

- гіпертонія; 

- тремор; 

- міоклонус 

 

Діагностика 

 



 

 

Спеціальних діагностичних досліджень щодо передозувань 

антихолінергічними засобами не існує. Лабораторні дослідження, 

які можуть мати діагностичну цінність, включають наступні: 

 

- Скринінг на ацетамінофен і саліцилати - при всіх навмисних 

отруєннях. 

- Культури крові та сечі - у пацієнтів із лихоманкою. 

- Біохімічний аналіз крові. 

- визначення електролітів сироватки крові. 

- Аналіз газів крові. 

- Тест на вагітність (визначення ХГЛ в сечі) серед всіх жінок 

дітородного віку. 

 

Для кращого уточнення діагнозу і визначення тактики лікування 

можливе виконання наступних додаткових обстежень: 

 

- КТ голови та МРТ-томографія - для пацієнтів, у яких АХС не може 

бути пояснентй прийомом антихолінергічних препаратів, або 

які не реагують на відповідне лікування. 

- ЕКГ - для всіх пацієнтів із підозрою на прийом токсичної дози 

препаратів. 

- Люмбальна пункція - для пацієнтів із лихоманкою та порушення 

психічного статусу, у яких є підозра на інфекцію ЦНС як на 

можливу етіологію виникнення патологічного стану. 

 

Менеджмент 

 

Пацієнтів, які мають симптоми інтоксикації антихолінергічними 

засобами, слід транспортувати до найближчого відділення 

невідкладної допомоги з розширеними можливостями 

життєзабезпечення. У таких хворих слід уникати введення сиропів на 

основі іпекакуани. 

 

У пацієнтів, які недавно (<1 години) прийняли значну дозу 

антихолінергічних препаратів, яка очікувано призведе до розвитку 

помірної або важкої антихолінергічної токсичності, заходом 

"екстреної профілактики" може стати одноразове вживання 

активованого вугілля, прийом якого може зменшити швидкість та 

об'єм всмоктування вживаного препарату.  У пацієнтів зі зниженням 

рівнем свідомості або зі зниженням рефлексів дихальних шляхів та 

неадекватній функції зовнішнього дихання слід домогтися 

остаточного контролю дихальних шляхів (аж до ендотрахеальної 

інтубації) та введення активованого вугілля через оро-



 

 

/назогастрадьний зонд, щоб мінімізувати ризик аспірації 

активованого вугілля. 

 

Антидотом при антихолінергічній інтоксикації є фізостигміну 

саліцилат. У більшості пацієнтів симптоми антихолінергічних 

токсичності можна ліквідувати і без його введення, але за наявності 

тахіаритмій з ймовірною подальшою декомпенсацією серцево-

судинної діяльності, судом, сильного збудження або психозу, чи 

комбінації вищевказаних симптомів - фізиостигмін є препаратом 

вибору.  Фізостигміну саліцилат протипоказаний пацієнтам із ЕКГ-

ознаками порушення серцевої провідності, важким збудженням 

або психозом, або при їх комбінації.   

 

Патофізіологія 

 

Речовини з антихолінергічними властивостями є конкурентними 

антагоністами ацетилхолінових мускаринових рецепторів, 

переважно периферичних (наприклад у серці, слинних та потових 

залозах, шлунково-кишковому тракті, сечовивідних шляхах) 

постгангліонарних парасимпатичних мускаринових рецепторів.  В 

інших місцях, антихолінергічні засоби майже не конкурують з 

ацетилхоліном (наприклад, у вегетативих гангліях). 

 

Прояви з боку центральної нервової системи (ЦНС) є наслідком 

антагонізму центральних кіркових та підкіркових мускаринових 

рецепторів.  Ступінь прояву симптомів ЦНС пов'язаний зі здатністю 

препарату проходити через гематоенцефалічний бар'єр. 

 

Епідеміологія 

 

Антихолінергічний синдром може бути спричинений навмисним 

передозуванням (навмисне отруєння), ненавмисним прийомом 

всередину, внаслідок медичної помилки або при геріатричній 

поліфармації.  Системні ефекти від антихолінергічних засобів 

можуть з'являтись в тому числі і після передозування вживання 

крапель для очей.   

 

Навмисне зловживання галюциногенними рослинами (напр., 

Datura stramonium - бур'ян Джимсона, більше відомий в нас як 

дурман) та грибами (наприклад: Amanita muscaria, або мухомор 

червоний) може спричинити антихолінергічний синдром через 

наявність у них антихолінергічних алкалоїдів тропану. Скополамін 

також використовується в деяких напоях як "краплі нокауту", навіть 



 

 

було зареєстровано кілька випадків антихолінергічного синдрому 

після вживання китайського трав'яного чаю. 

 

У 2017 році щорічний звіт Національної асоціації центрів боротьби з 

отруєнням (AAPC) Національної бази даних про отруєння 

зафіксував 4394 одиничних випадки отруєння антихолінергічними 

препаратами; в цю вибірку НЕ були включені отруєння препаратами 

від кашлю та застуди. Навмисні отруєння склали 3958 із цих випадків.  

Із них отруєння помірного ступеню важкості (що вимагали 

специфічного лікування) були зареєстровані у 167 випадках, а важкі 

отруєння (з'які загрожували життю) - у 12 випадках, проте за час 

спостережень не було зафіксованого жодного смертельного 

випадку. [4]  

 

Відомо, що деякі антигістамінні препарати також мають 

антихолінергічні властивості. У 2017 році AAPCC задокументував 

76152 випадки отруєння антигістамінними препаратами, при чому 

31 736 були наслідками вживання дифенгідраміну. Із цих кейсів 21 

смерть приписувалася дії антигістамінної токсичності; 18 були 

специфічно пов'язані з дифенгідраміном. [4] 

 

Етіологія 

 

Окрім антихолінергічних препаратів, до класів препаратів, що 

мають антихолінергічні властивості, відносяться:  

- антигістамінні засоби,  

- антипсихотичні засоби,  

- спазмолітики,  

- циклічні антидепресанти, 

- мідриатики.   

 

Крім того, кілька сортів рослин та грибів містять антихолінергічні 

речовини. 

 

До антихолінергічних препаратів належать: 

 

- Атропін, скополамін, 

- Глікопіролат, 

- Бентропін, тригексифенідил. 

 

До антигістамінних препаратів з антихолінергічними властивостями 

належать: 

 



 

 

- Хлорфенірамін, 

- Ципрогептадин, 

- Доксиламін, 

- Гідроксизин, 

- Дименгідринат, 

- Дифенгідрамін, 

- Меклізин, 

- Прометазин. 

 

Антипсихотичні засоби з антихолінергічними властивостями 

включають наступні: 

 

- Хлорпромазин, 

- Клозапін, 

- Мезоридазин, 

- Оланзапін, 

- Кветіапін, 

- Тіорідазин. 

 

До спазмолітиків з антихолінергічними властивостями належать: 

 

- Клідіній, 

- Дицикломін, 

- Гіосціамін, 

- Оксибутинін, 

- Пропантелін. 

 

Циклічні антидепресанти з антихолінергічними властивостями 

включають наступн препарати: 

 

- Амітриптилін, 

- Амоксапін, 

- Кломіпрамін, 

- Дезипрамін, 

- Доксепін, 

- Іміпрамін, 

- Нортриптилін, 

- Протриптилін. 

 

Мідріатики з антихолінергічними властивостями включають наступні 

лікарські засоби: 

 

- Циклопентолат, 



 

 

- Гоматропін, 

- Тропікамід. 

 

До різних препаратів, що мають антихолінергічні властивості, 

належать: 

 

- Карбамазепін, 

- Циклобензаприн, 

- Орфенадрин. 

 

Рослини з антихолінергічними властивостями включають наступне: 

 

- Atropa belladonna ("смертельний пасльоновий плід"), 

- Datura suaveolens (ангелська труба, або бругмансія ароматна) 

- Datura stramonium (бур'ян Джимсона, дурман звичайний) 

- Hyoscyamus niger (блекота чорна) 

 

Гриби з антихолінергічними властивостями: 

 

- Clitocybe spp - клітоцибе, або говорушки, 

- Inocybe spp - волоконниці. 

 

Анамнез 

 

Для всіх пацієнтів, у яких підозрюється отруєння, слід визначити: 

- точну речовину (речовини), яку вони вживали,  

- час прийому,  

- кількість вживаної речовини,  

- обґрунтування прийому препарату всередину, 

- інші лікарські засоби, які пацієнт прийняв разом із 

антихолінергічним засобом (включаючи алкоголь, біодобавки, 

трави, вітамінні комплекси). 

 

Іноді у пацієнтів або їх родичів слід зібрати анамнез життя, факт 

прийому рецептурних та безрецептурних ліків (включаючи 

натуральні або рослинні продукти). 

 

Багато ліків мають антихолінергічні властивості (див. вище), що може 

спричинити посилення токсичності. Завжди слід уточнити про 

застосування лікарських засобів, які застосовуються у вигляді мазей, 

компресів, кремів, гелей, аплікацій (тобто наявність контакту з 

шкірою через систему трансдермальної доставки скополаміну). 

 



 

 

У дослідженні, що включало 30 хворих з хронічним болем та 30 

контрольних пацієнтів, люди із синдромом хронічного болю мали 

більш високий когнітивний ризик при антихолінергічному 

навантаженні, особливо серед досліджуваних віком від 30 до 39 

років. Середня кількість медикаментів, які застосовували пацієнти із 

групи хронічного болю, становила 3,93 порівняно з 1,20 у контрольній 

групі. Жоден із пацієнтів не приймав опіоїдних анальгетиків. Ліки, які 

застосовували пацієнти цієї вікової групи, мали більший ризик 

наявності антихолінергічних властивостей, ніж ті, які застосовували 

літні пацієнти. [5] 

 

У дорослих людей тривалий прийом антихолінергічних препаратів 

був пов'язаний з порушенням когнітивних функцій. Дослідження 

пацієнтів віком 65 років і старше виявило, що ризик когнітивних 

порушень збільшується на 50% у тих, хто приймав три або більше 

легких антихолінергічних препаратів тривалістю понад 90 днів, і на 

100% у тих, хто приймає один або кілька сильних антихолінергічних 

препаратів тривалістю понад 60 днів. [6, 7]  

Drug Burden Index (DBI) - неінвазивний метод кількісної оцінки 

антихолінергічного та седативного впливу на пацієнтів відповідно до 

даних їх рецептамів, може бути корисним для використання серед 

пацієнтів літнього віку з поліфармацією. [8, 9] 

 

Інгібітори антихолінестерази (наприклад, донепезіл) застосовуються 

при лікуванні деменції та хвороби Паркінсона. Mantri та співавтори 

повідомили, що одночасне застосування антихолінергічних 

препаратів є доволі поширеною помилкою серед призначень у цих 

пацієнтів. [10] 

 

Фізикальний огляд пацієнта 

 

Антихолінергічний синдром є наслідком пригнічення мускаринової 

холінергічної нейротрансмісії. Клінічні прояви спричинені: 

- ефектами з боку ЦНС,  

- периферичними ефектами нервової системи або їх 

комбінацією. 

 

Для легкого запам’ятовування загальних ознак та симптомів АХС 

можна вивчити мнемоніку: «червоний, як буряк; сухий як кістка; 

сліпий як кажан; лютий, як ворог; метушливий, як заєць; і надутий, як 

м’яч». Дана мнемоніка відноситься до симптомів рум’яності, сухості 

шкіри та слизових оболонок, мідріазу із втратою акомодації, 



 

 

зміненого психічного статусу, підвищення температури тіла та 

затримки сечі відповідно. 

 

До додаткових проявів належать: 

 

- Синусова тахікардія, 

- В’ялість перистальтики кишківника, 

- Функціональний ілеус, 

- Гіпертонія, 

- Тремор, 

- Міоклонус. 

 

Пацієнти із центральними проявами антихолінергічного синдрому 

можуть мати наступні симптоми: 

 

- Атаксія, 

- Дезорієнтація, 

- Короткочасна втрата пам’яті, 

- Сплутаність свідомості, 

- Галюцинації (зорові, слухові), 

- Психоз, 

- Збудження та делірій, 

- Судоми (рідкісні), 

- Кома, 

- Дихальна недостатність, 

- Серцево-судинний колапс. 

 

 

Диференційний діагноз: 

 

- Гостра гіпоглікемія, 

- Токсична дія амфетаміну, 

- Токсична дія антидепресантів, 

- Токсичність карбамазепіну, 

- Токсичність кокаїну, 

- Гіпертермічний синдром у дітей, 

- Гострий стан при шизофренії, 

- Токсична дія грибів Gyromitra, 



 

 

- Інтоксикація галюциногенними грибами, 

- Отруєння рослинами, що викликають гіпоглікемія, 

- Токсична дія літію, 

- Менінгіт, 

- Токсична дія метамфетаміну, 

- Інтоксикація інгібіторами моноаміноксидази, 

- Токсична дія нейролептиків, 

- Нейролептичний злоякісний синдром, 

- Токсична дія феніциклідину, 

- Симпатоміметична токсичність. 

 

Доспітальний етап допомоги: 

 

Пацієнта слід негайно транспортувати до найближчого відділення 

невідкладної допомоги з розширеними можливостями 

життєзабезпечення (ALS). 

 

1. Сфокусуйте первинну оцінку загального стану хворого на 

функціях серцево-судинної, дихальної та нервової систем. 

2. Забезпечте пацієнту внутрішньовенний доступ та проводьте 

моніторинг життєво-важливих функцій. 

3. Введіть налоксон при підозрі на пригнічення дихання через 

опіоїдну інтоксикацію. 

4. Оцініть рівень глюкози в крові у пацієнтів зі зміненим психічним 

статусом. 

5. За наявності судом препаратами вибору є бензодіазепіни. 

6. Фізостигмін не рекомендується застосовувати в умовах 

догоспітальної терапії. 

7. Уникайте прийому сиропу на основі іпекакуани. 

 

Лікарська допомога 

 

Початкова оцінка та стабілізація загального стану проводиться у 

відділенні надзвичайних станів (emergency department).   



 

 

 

- При першому контанті з хворим, переконайтесь в прохідності 

дихальних шляхів, наявності самостійного дихання та його 

адекватності. [3] За відсутності адекватної функції зовнішнього 

дихання - забезпечте доступ кисню до хворого та за наявності 

виражених симптомів з боку ЦНС і пригнічення дихання - проведіть 

інтубацію трахеї.   

 

- Оцініть функцію серцево-судинної системи шляхом визначення 

пульсу, моніторингу пульсоксиметрії.  Огляньте тіло пацієнта на 

наявність трансдермальних пластирів для доставки наркотиків 

(наприклад, скополаміну) та видаліть будь-як подібні знахідки. 

 

- Виконайте електрокардіограму (ЕКГ) одразу після поступлення в 

лікарню.  Синусова тахікардія є поширеним явищем при АХС і не 

потребує лікування у клінічно стабільного пацієнта.  

 

- Введення бікарбонату натрію може бути рекомендоване для 

пацієнтів із ознаками блокади натрієвих каналів, наприклад із 

подовженням QRS (> 100 мілісекунд) або при наявності на ЕКГ 

кінцевої хвилі R в aVR> 3 мм. 

 

- Під час постановки внутрішньовенного катетеру, наберіть кров для 

лабораторного аналізу та швидкого вимірювання рівня глюкози.  

Уважно огляньте пацієнтів на наявність ознак травми. 

 

- Після проведення вищевказаних маніпуляцій збуджені пацієнти 

можуть заспокоїтись. Якщо потрібно фармакологічне втручання, 

можна застосовувати фізостигмін або бензодіазепіни. 

 

- Після початкової стабілізації стану можливе проведення 

промивання шлункову у пацієнтів з недавніми (як правило, <1 

годиною) клінічно значущими прийомами можливих отруйних 

агентів, які могли б призвести до помірної або важкої 

антихолінергічної токсичності.  Для переважної більшості пацієнтів 

однієї дози активованого вугілля (1 г / кг) per os достатньо для 



 

 

знешкодження отруйного агенту в ШКТ.  Введення активованого 

вугілля може бути розглянуте у пацієнтів і з більш давнім прийомом 

ймовірної отрути per os (> 1 год), якщо є підозра на те, що значна 

кількість лікарського засобу залишається в ШКТ (наприклад, 

безоарне утворення або затримка абсорбції через 

антихолінергічний синдром). 

 

- Пацієнти зі зміненим психічним статусом або порушеннями 

захисних рефлексів дихальних шляхів мають загрозу аспірації 

випитолого активованого вугілля та виникнення пневмоніту.  Цих 

пацієнтів слід інтубувати  для запобігання аспірації перед введенням 

активованого вугілля через орогастральний зонд.  Промивання 

шлунка зазвичай не показано після передозування 

антихолінергічними препаратами. 

 

Більшість антихолінергічних препаратів мають великі обсяги 

поширення і мають високий зв'язок з білками.  Тому гемодіаліз та 

гемоперфузія - це неефективні методи лікування. 

 

Загалом пацієнти одужують при призначенні синдромної і 

симптоматичної терапії. Тахікардію можна компенсувати інфузіями 

кристалоїдів, збудження - бензодіазепінами, контроль гіпертермії - 

введенням рідин, жарознижуючих засобів, застосуванням активних 

методів охолодження.  Вводять пробну дозу фізостигміну протягом 2-

5 хвилин для пацієнтів із надшлуночковими тахідирітміями з вузькими 

комплексами QRS, проте слід пам'ятати, що це може призвести до 

погіршення гемодинаміки або ішемічного болю.  Шлуночкові аритмії 

можна лікувати лідокаїном. 

 

Судоми можна купірувати бензодіазепінами, переважно 

діазепамом або лоразепамом.   Фенітоїн не має доведеної ролі 

при токсин-індукованих судомах.  Виконайте повторну ЕКГ негайно 

після нападу судомної активності, оскільки ацидоз, який виникає під 

час судом, може мати проаритмошенну дію. 

 

Пацієнти з галюцинаціями часто відповідають на седативні 

медикаменти і не потребують специфічного лікування, якщо вони не 

мають значного психомоторного збудження.  Збудження може 



 

 

лікуватися специфічним антидотом, фізостигміном або 

неспецифічно бензодіазепінами.  Хоча його використання 

суперечливе, фізостигмін безпечний та ефективний для контролю 

психомоторного збудження, якщо ЕКГ вказує на відсутність 

подовження інтервалів PR та QRS.  Фенотіазини протипоказані через 

їх антихолінергічні властивості.  Проведіть катетеризацію сечового 

міхура, якщо у пацієнта виявлені ознаки або симптоми затримки 

сечі. 

 

Протиотрутою при антихолінергічній токсичності є фізостигмін 

саліцилат.  Фізостигмін - єдиний оборотний інгібітор 

ацетилхолінестерази, здатний безпосередньо антагонізувати 

прояви антихолінергічної токсичності з боку ЦНС;  це незаряджений 

третинний амін, який ефективно проходить крізь 

гематоенцефалічний бар'єр. 

 

Найпоширенішим прямим показом до призначення фізостигміну є 

контроль психомоторного збудження та делірію. 

 

Найбільш поширені побічні ефекти від фізостигміну - це 

периферичні холінергічні прояви (наприклад, блювання, діарея, 

спазми в животі, діафорез).  Фізостигмін також може викликати 

судоми - ускладнення, про які часто повідомляють люди, які мають 

отруєння трициклічними антидепресантами.  Рідко фізіостигмін 

може сприяти брадикардії;  в літературі зафіксовано три випадки 

цього ускладнення, і всі вони мали місце у пацієнтів, які отримували 

фізіостигмін при важких отруєннях трициклічними 

антидепресантами.  Щоб уникнути брадикардії, не слід вводити 

фізіостигмін пацієнтам, у яких наявні ЕКГ-ознак  збільшення 

тривалості інтервалу PR або QRS. 

 

Більшість пацієнтів можуть спокійно пережити антихолінергічний 

синдром без  фізостигміну, але його застосування рекомендується, 

якщо є хоча б одна з наступних аберацій: 

 

- Тахідисритмії з подальшим гемодинамічним компромісом; 

- Судоми; 



 

 

- Сильне збудження або психоз (при якому пацієнта вважають 

загрозою самому собі чи іншим); 

- Хоча деякі автори рекомендують використовувати бензодіазепіни в 

якості засобів першого ряду для контролю збудження, пов’язаного з 

антихолінергічним синдромом, одне дослідження припускає, що 

фізостигмін є значно ефективнішим і не менш безпечним для 

використання в цих умовах.  [11] 

 

Рішення про прийом базуються на симптоматиці пацієнта.  

Пацієнтів без антихолінергічних ознак чи симптомів можна виписати 

через 4-6 годинний період спостереження.  Особи з початковою 

легкою токсичністю, яка відпадає під час початкового 

спостереження, також можуть бути виписані. 

 

Пацієнтів із симптомами залишають під наглядом, як правило, у 

відділеннях інтенсивної терапії, до тих пір, поки не буде зафіксовано 

період без симптомів тривалістю понад 4 години без допомоги 

антидотів чи підтримуючої терапії. 

 

Консультації 

 

Проконсультуйтеся з регіональним токсикологічним центром та / 

або токсикологом для допомоги у дезактивації та рішеннях щодо 

терапевтичного втручання, особливо щодо застосування 

фізостигміну.   

 

Консультація психіатра є обов'язковою при всіх навмисних 

отруєннях.  При хронічній інтоксикації або збудженні слід звернутись 

до лікаря для отримання постійного медикаментозного лікування з 

метою профілактики рецидиву. 
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