
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  



ЕКЗОГЕННІ ЗНЕБОЛЮЮЧІ ПРЕПАРАТІИ: НЕДОЛІКИ АНАЛЬГЕТИКІВ 

НА ОСНОВІ ОПІАТІВ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАМІНИ 

 

Єфіменко В.О., студент; Воробйова І.Г., доцент 

 

Наше життя часто пов'язана з болем, і це не метафора. Багато людей 

щодня страждають, відчуваючи фізичний біль, який часом нестерпний. Тому 

виникає необхідність в препаратах, здатних прибрати або заглушити подібні 

відчуття, зокрема - опіоїдів. Однак багато з них мають ряд серйозних 

побічних дій на організм. Ефекти опіоїдів досягаються через взаємодію з 

певними рецепторами нервових клітин (μ, κ, δ рецептори).  

Морфін взаємодіє з μ-рецепторами, змінюючи їх форму, починаючи 

тим самим внутрішньоклітинну реакцію. Підданий зміні μ-рецептор зв'язує β-

аррестін, що призводить до блокування надходження в нейрон іонів Ca, і 

одночасно підвищеного виведення іонів K, і як наслідок - до гіперполяризації 

клітинної мембрани нейрона. У такому стані він (нейрон) втрачає свою 

здатність проводити імпульси. А значить, больовий ефект не виникає. Однак, 

клітина при цьому втрачає сприйнятливість не тільки до больових сигналів, 

але і свою чутливість у цілому. У той час як надзвичайно ефективні при 

знятті болю, опіоїди, як клас, також викликають широкий спектр небажаних 

явищ, включаючи пригнічення дихання, седативний ефект і шлунково-

кишкову дисфункцію, крім того, у пацієнтів може розвинутися толерантність 

до опиоїдної аналгії, що вимагає ескалації дози та ризику погіршення 

переносимості. 

Тому, перед сучасними вченими стоїть завдання, створити препарат, 

аналогічний морфію, котрий не має такого негативного впливу. На даний 

момент ведеться третя фаза випробувань структурно нового селективного 

лиганда μ-опіоїдних рецепторів, що активує передачу сигналу G-білком з 

мінімальним залученням β-аррестіна, який має кодову назву TRV-130 ([(3-

метоксітіофен-2-іл)метил]({2-[(9R)-9-пірідин-2іл)-6-оксоспірох4,5]-декан-9-

іл]-етил})амін), і при сприятливих умовах може стати анальгетиком нового 

покоління, що дозволить повністю відмовитися від морфію, і інших 

опіоїдних препаратів які надають настільки негативний ефект на організм 

людини [1]. 
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