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Том Петті

2 жовтня 2017 року помер 
музикант Том Петті (66 років), рок 
музикант, співак, соліст групи 
Heartbrakers. Причина смерті — 
зупинка серця, яка була 
викликана надмірною кількістю 
знеболювальних препаратів. При 
аутопсії було виявлено наявність в 
організмі фентанілу, оксикодону 
та деяких інших препаратів. 
Музикант приймав велику 
кількість знеболюючих через 
проблеми із колінними суглобами 
та наслідки перелому голівки 
стегна.



З передозуванням фентанілу пов’язують також смерть співака 
Принца 15 квітня 2016 року (58 років) та репера Ліл Піп у 

2017 році (21 рік).



Героїн виходить із моди?



Динаміка опіоїдів

Співвідношення опіуму,
 героїну, морфіну та 

фармацевтичних опіоїдів



Препарати, що призводять до смерті через 
передозування в США (згідно даних National institute 

of drug abuse, USA)

«Серед більше ніж 64,000 випадків смерті через передозування, 
що зафіксовані у 2016 році, найбільш різке зростання кількості 
смертей було пов’язане із фентанілом або його аналогами 
(синтетичними опіоїдами) – більше 20,000.»  ??? 20,000 ???



Опіоїдна епідемія?

2018 р. 2240 
публікацій



В Україні?

• Найбільш розповсюдженими в Україні є наркотики рослинного 
походження (макова солома та марихуана) власного 
виробництва. По даним Служби безпеки України, за оцінками 
вітчизняних та іноземних експертів за обсягами виробництва та 
вживання опіатів (переважно сурогатів із макової соломи) Україна 
випереджає більшість східноєвропейських країн.

• Аналіз наркоспоживання за 2011-2015 рр. свідчить, що найбільші 
зміни відбулися за рахунок зменшення частки СІН, які вживали 
метамфетамін у рідкому стані, аптечні наркотики, героїн, 
меткатінон, катінон та трамадол.

Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в 
Україні (за даними 2016 року).



Проблема больйового симптому



Опіоїдні рецептори (µ-тип)

µ-тип (агоніст — морфін) — представлені в основному в 
стовбурі мозку та в присередній частці таламуса. 
Відповідають за центральну аналгезію, пригнічення 
дихання, ейфорію, пригнічення моторики ШКТ, 
заспокоєння а також відіграють ключову роль у 
розвитку залежності. Беруть участь в адаптації 
міокарду та нирок до гіпоксичних станів. Найбільш 
досліджені серед всіх типів рецепторів у зв'язку із 
акцентуванням уваги дослідників довший час до 
механізмів дії морфіну та розвитку опіоідної 
залежності.



Опіоїдні рецептори (κ-тип)

κ-тип (агоніст — кетоциклазоцин) — представлені в 
лімбічній системі та деяких інших відділах проміжного 
мозку, стовбурі мозку та спинному мозку. Відповідають 
за спінальну аналгезію, пригнічення дихання, задишку, 
заспокоєння та зміну настрою. Існують докази впливу 
на міокард, зокрема доведено антиаритмічні властивості 
блокаторів κ-рецепторів при ішемічних станах. Крім 
того, переглядається твердження щодо неучасті даного 
типу рецепторів в розвитку наркозалежності.



Опіоїдні рецептори (δ - тип)

δ - тип (агоніст - дельта-аланін-дельта-лейцин-
енкефалін) - широко представлені в мозку. Вплив 
недостатньо досліджений, стимуляція може 
викликати дисфорію та психоміметичні прояви. 
Крім того, доведені їхні кардіопротекторні та 
нейропротекторні властивості, через 
підвищення толерантності до гіпоксичного або 
ішемічного стресу.



Історія

• опій використовувався в східній медицині 5000 р.до н.е.
•  3400 рік до н.е. - мак використовують шумери, називаючи його 

"квіткою радості". Опій використовують єгиптяни, а пізніше греки та 
римляни.

• 430 рік до н.е. - Гіппократ описує застосування опія в лікуванні 
певних захворювань. Від арабських торгівців опій розповсюджується 
майже всією Євразією.

• 1300 рік - Свята інквізиція накладає табу на опій в Європі, але не 
через побічну дію, а з релігійних мотивів - оскільки  він походить зі 
сходу.

• 1527 рік - опій вертається в медицину Європи, особливо цьому 
сприяли роботи Парацельса, який описав настоянку опія 
(laundaum), та її лікувальні властивості. Після цього настоянки з 
додаванням опія широко використовувались для лікування 
найрізноманітніших захворювань.

• 1 травня 1753 року Карл Лінней публікує роботу "Види рослин" 
(Species plantarum), де в тому числі отримує свою офіційну назву і 
опійний мак - Papaver somniferum.



Історія

 1803 — морфін відкрив Фрідріх Вільгельм Адам Сетюрнер.
 1827 — морфін вперше представлений як комерційний продукт 

компанією “Merck” та був рекомендований як ефективний в 
лікуванні опійної та алкогольної залежності.

 Морфін набуває широкого використання після винайдення 
Александром Вудом у 1953 році шприца (Його дружина була першою 
жінкою, що офіційно померла внаслідок ін’єкційного передозування)

 1832 — кодеїн. 
 1874 — синтезований диацетилморфін, більше відомий як героїн. . З 

1895 року до 1910 фірма Bayer AG випускає героїнову настоянку, як 
засіб проти кашлю, заспокійливий, проти болю в животі, в тому числі і 
для дітей. Героїн активно рекомендують і в якості ефективної замісної 
терапії при лікуванні морфінової залежності.



Cutty Sark

Перша опіумна війна
1839-1842

Друга опіумна війна
1856-1860

Афганістан сьогодні?

Армійська хвороба
1861-1865 р.р. громадянська війна в США
1870-1871 р.р. Франко-Пруська війна в Європі



Історія

 1917 - oxycodone
 1920 - hydrocodone
 1937 - methadone
 1948 - levorphanol
 Шлункову опійну настоянку можна було знайти в аптеках СРСР до 

1951 року
 1960 - fentanyl
 героїн в аптеках ФРН продавався до 1971 року
 1977 - tramadol
 1990 - tapentadol 2016 - PZM21

Manglik, A., Lin, H., Aryal, D. K., McCorvy, J. D., 
Dengler, D., Corder, G., ... & Huang, X. P. (2016). 
Structure-based discovery of opioid analgesics with 
reduced side effects. Nature, 537(7619), 185-190.



СРСР

В 20-ті роки формувались перші статті карного кодексу, що 
передбачали кримінальну відповідальність за виготовлення, збут та 
зберігання наркотиків, однак відповідальності не було, якщо мова 
йшла за виготовлення та зберігання для власних потреб. Ця 
правова колізія та лояльність антинаркотичного законодавства в 
цілому, в комплексі із загальнодержавним ігноруванням проблеми 
наркоманії, як тої, що не може існувати в соціалістичному 
суспільстві, і притаманна лише капіталістичним країнам, призвела 
до багаторічного спокійного існування наркоторгівлі та наркоманії в 
Радянському Союзі.



СРСР

Радикальні зміни настали після 1986-1987 років, коли питання 
наркоманії вперше відкрито обговорювалось на пленумі ЦК КПРС, 
наслідком чого була низка рішень та постанов, що відкрило шлях 
відкритої державної боротьби з наркотиками. Тому слід дуже 
обережно ставитись до статистики щодо наркоманії кінця 80-х, 
середини 90-х, оскільки, фактично, статистичні дослідження тих 
часів тільки починали викривати всю глибину проблеми одночасно із 
становленням антинаркотичного законодавства та поступовою 
зміною суспільної думки.



Ринок України.

1)Pentalgin
2)Sedal-M
3)Solpadein
4)Codelac
5)Caffetin
6)Quintalgine
7)Codein+paracetamol
8)Codterpin-IC
9)No-Spalgin
10)Nurofen-plus

11)Pyralgin
12)Omnopon
13)Pentabfen
14)Santoperalgin
15)Santotitralgin
16)Sedalgin-neo
17)Tedein
18)Tercodin
19)Unispaz
20)Tramadol (2008)

Перелік препаратів, що є опіоїдами, або 
містять їх, які були недавно у вільному обігу 

на фармацевтичному ринку України



Не завжди наука.

Реакція спільноти перешкоджає відкриттю нових метадонових програм 
та клінік, тим самим обмежуючи розширення змісту метадону. 

Joseph H, Stancliff S, Langrod J. Methadone maintenance treatment (MMT): a review of historical 
and clinical issues. The Mount Sinai Journal of Medicine, New York. 2000;67(5–6):347–364.

Лінія між наукою та політикою може бути розмитою в рази. Як правило, 
дослідники найбільше стурбовані кращою наукою; однак, при дослідженні 
наркоманії … іноді означає, що потрібно зробити певні компроміси. Це 
може виявитися складним завданням, як це було у випадку з NAOMI, 
оскільки дослідники працювали над розробкою дослідження, яке було б 
політично прийнятним, одночасно підтримуючи наукову цілісність та 
забезпечувавши, щоб цей протокол був науково суворим. 

Gartry CC, Oviedo-Joekes E, Laliberté N, Schechter MT. NAOMI: The trials and tribulations of 
implementing a heroin assisted treatment study in North America. Harm Reduction Journal. 2009 Jan 
21;6:2.



Лоперамід (Імодіум)

Лопераміду гідрохлорид зв’язується з опіатними рецепторами кишкової стінки.
 Внаслідок цього пригнічується вивільнення ацетилхоліну та простагландинів,
 знижуючи у такий спосіб пропульсивну перистальтику та збільшуючи час
 проходження вмісту через травний тракт, а також здатність стінки кишечнику
 до абсорбції рідини. Лопераміду гідрохлорид збільшує тонус анального сфінктера,
знижуючи тим самим нетримання калових мас та позиви до дефекації.

Протипоказаний дітям віком до 12 років!!!

Bhutta TI, Tahir KI. Loperamide poisoning in children.
Lancet. 1990 Feb 10;335(8685):363.



Налбуфіну гідрохлорид

 Налбуфіну гідрохлорид (Nubain, Manfine) -  синтетичний, ненаркотичний 
опіоїдний анальгетик агоніст/антагоніст. Хімічно подібний до 
фенантрену та групи морфінану. Частковий антагоніст (або агоніст-
антагоніст?) µ-опіоїдних рецепторів та агоніст κ-опіоїдних рецепторів.

 Лікування болю (від помірного до сильного). Широко використовується в медицині, 
ненаркотичний.

 Babu, S., Gupta, B. K., & Gautam, G. K. (2016). A comparative study for post operative analgesia in the emergency 
laparotomies: Thoracic epidural ropivacaine with nalbuphine and ropivacaine with butorphanol.

 Liaqat, N., & Anwar, K. (2016). Comparison of Caudal Block and Nalbuphine for Pain Management in Children. Journal of 
Rawalpindi Medical College (JRMC), 20(1), 30-32.

 Jannuzzi, R. G. (2016). Nalbuphine for Treatment of Opioid-induced Pruritus: A Systematic Review of Literature. The Clinical 
journal of pain, 32(1), 87-93.

 Радомский, В. Т., Серёгина, Н. М., & Остапенко, И. И. (2014). Опыт применения Налбуфина при лучевом лечении 
метастазов в кости. Український медичний альманах, (17,№ 3), 82-84.

 Тенденція до зловживання?

(–)-17-(cyclobutylmethyl)- 4,5α-epoxymorphinan- 3,6α,14-triol hydrochloride



Micromedex© base (2015) https://www.micromedexsolutions.com/

Налбуфін та залежність?

“Результати клінічних досліджень з тривалим оральним або 
парентеральним введенням налбуфіну вказують, що ні аналгетична 
толерантність, ні наркотична залежність не були проблемою, навіть 
якщо пацієнти самостійно решлювали їх дозу та режим вживання. Клінічні 
ознаки відміни спостерігались рідко, навіть коли пацієнти вживали 
налбуфін тривалий час.”

Schmidt, W. K., Tam, S. W., Shotzberger, G. S., Smith, D. H., Clark, R., & Vernier, V. G. 
(1985). Nalbuphine. Drug and Alcohol Dependence, 14(3), 339-362.

“Залежність та зловживання були відмічені серед пацієнтів, медичного персоналу та 
бодібілдерів, що вживали налбуфін. Фізична та психологічна залежність та 
толерантність можуть розвинутися … Різке припинення застосування налбуфін після 
тривалого застосування може спричинити розвиток симптомів абстиненції. ... 
Налбуфін вважається таким, що має низький потенціал до зловживанням; однак 
хронічне введення налубухін призводить до фізичної залежності ...”



 Williams, Hugh, et al. "Nalbuphine dependence: a brief report from the UK."Irish 
Journal of Psychological Medicine 17.01 (2000): 20-21. 

 Wines, James D., et al. "Nalbuphine hydrochloride dependence in anabolic steroid 
users." The American Journal on Addictions 8.2 (1999): 161-164. 

 McElrath, Karen, and Dominic Connolly. "Nalbuphine (Nubain): non-prescribed use, 
injecting, and risk behaviors for blood-borne viruses." Contemp. Drug Probs. 33 
(2006): 321. 

 Camacho, Alvaro, Scott C. Matthews, and Joel E. Dimsdale. "“Invisible” synthetic 
opiates and acute psychosis." New England Journal of Medicine345.6 (2001): 469-
469.

 Chung, H. (2007). Role of drug testing as an early warning programme. Bulletin on 
Narcotics: Science in Drug Control-the Role of Laboratory and Scientific Expertise, 
57(1), 231.

 Schitov, Volkov, et al. "Non-medical use of opioid analgetic nalbuphine in the context 
of changing of consumption of drug-abuse and psychotropic substance." Narcology 
11.8 (2012): 76-80

Налбуфін та залежність? 

“Залежність від налбуфіну вперше була відмічена в кінці 1991 року, коли 
він почав використовуватись як альтернатива метамфетаміну через 
обмеження доступу до останнього.” (Chung et al.2007) 

постанова Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 128

не включений



Короткий перелік публікацій, що висвітлюють 
вплив налбуфіну на органи щура

Mateshuk-Vatseba L, Pidvalna U, Kost A. Peculiarities of vascular tunic 
microstructure of the white rat eyeball under the effect of opioid. Romanian J 
Morphol Embryol Rev Roum Morphol Embryol. 2015;56(3):1057-1059.

Popyk P, Mateshuk-Vatseba L. Dynamics of ultrastructural changes exocrine 
part of rat pancreas under the influence of opioid. Pharma Innov. 2016;4(4, 
Part B):14–17.

Макар Б, Бекесевич А. Морфологічні особливості мозочка білого щура в 
нормі та за умов двотижневого введення опіоїду. Науковий Вісник 
Ужгородського Університету Серія Медицина. 2015;(2):20–23.

Логаш М. Патоморфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду на 
мікроструктурному рівні. Вісник проблем біології і медицини. 2016;(2 
(2)):177–184.

Вільхова ІВ. Морфологічні зміни ниркового тільця при дво-, чотири-та 
шестититижневому впливі налбуфіну (експериментальне дослідження). 
Український Морфологічний Альманах. 2014;(12,№ 1):13–16.

Покотило В. Ультраструктурні особливості міокарда щура та його 
гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах перебігу опіоїдної 
інтоксикації. Вісник Проблем Біології І Медицини. 2017;1(135):304–309.

Око

Підшлункова 
залоза

Мозок

Печінка

Нирки

Серце



Логаш М. Патоморфологічні зміни печінки щура під впливом 
опіоїду на мікроструктурному рівні. Вісник проблем біології і 
медицини. 2016;(2 (2)):177–184.

Вплив налбуфіну на 
печінку



Вплив налбуфіну на 
печінку

Logash M, Pokotylo P, Dzhalilova E, Hnidyk J, Kefeli-Yanovska O. 
Morphological changes of the rat’s liver in case of long administration of 
nalbuphine. Deutscher Wissenschaftsherold / German Science Herald. 2017 
Sep;5:61–67.



Більш того, слід підкреслити, що жодна ефективна інтервенція, політика або 
система профілактики не може бути розроблена і реалізована сама по собі або в 
ізоляції. Ефективна профілактична програма місцевого або національного рівня 
інтегрована в більш масштабну, орієнтовану на здоров'я і збалансовану систему 
реагування на проблему наркотиків, що включає правоохоронну систему, заходи 
по боротьбі з пропозицією наркотиків, лікування наркозалежності та запобігання 
наслідків для здоров'я і соціальних наслідків (наприклад, ВІЛ, передозування і 
т.д.). Загальною і основною метою такої збалансованої системи, 
орієнтованої на здоров'я, є забезпечення наявності контрольованих 
наркотичних засобів в медичних і наукових цілях і одночасно з цим 
запобігання їх витоку і зловживання ними.

Міжнародні стандарти з профілактики вживання наркотиків.
UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime). 2015.

Висновки?



Дякую за увагу!
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