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Споживання сильних опіоїдних анальгетиків пацієнтами 

Центру паліативної допомоги КНП “ЧООД ЧОР” за 2018-

2020рр.

 Морфін 10 мг таб – 52957 таб

 Морфін 1,0 мл – 1% - 23197 амп

 ТТС фентаніл 25/50/75 мкг/год – 1824 шт

 Ораморф – 1825 мл

 Оксикодон гідрохлорід – 2438 таб ( 2020 рік)

 Проліковано хворих

- Стаціонар – 823 пацієнта

- Мобільна служба паліативної допомоги – 76 (2020 р.), 92 (9міс 2021р.)



Міфи про морфін –

 Людина перестане дихати

 “Ій/йому ще рано”, це ж призначають перед смертю

 Стане наркоманом

 Буде фізично- або психічнозалежним

 Морфін прискорює смерть

 Морфін викликає рак



Як з`являються та живуть міфи?

 Інерція мислення та бездумний копіпаст

 Самовпевненність та освітня обмеженність більшості 

лікарів

 Переоцінка своїх знань 

 Відсутність бажання отримувати необхідні знання

 Відсутність інформаційного контенту на дану тематику у 

широкому освітньому колі

 Безкарність 



Опіатні рецептори

 Відкриті та дослідженні в 70-х роках минулого століття.

 В основному сконцентровані у ЦНС, в структурах що мають 
відношення до кодуванні та передачі больових імпульсів.

 Енкефаліни та ендорфіни (ендогенні пептидні ліганди), 
безпосередньо реалізують дію опіоїдів на рецепторні поля.

 Є 5 типів рецепторів:
1 – мю

2 – каппа

3 – дельта

4 – сігма

5 - епсілон



КЛАСИФІКАЦІЯ ОПІАТНИХ РЕЦЕПТОРІВ ТА ЇХ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

 μ (мю) - Аналгезія, пригнічення дихання, ейфорія,

розвиток залежності, седативний ефект, закрепи, міоз

 k (каппа) - Аналгезія, седативний ефект,

 δ (дельта) - Аналгезія, ейфорія, порушення поведінки

 σ (сігма) - Манія, галюцинації, мідріаз



Механізми дії опіоїдів

 Порушення сумаційної здатності підпорогових больових

імпульсів вthalamus opticus

 Порушення межнейронної передачі больових імпульсів від

таламуса в кору головного мозку

 Порушення сприйняття больового відчуття (дія на кору)

 Стимуляція викиду ендогенних антиноцицептивних

речовин(енкефалінів та ендорфінів)



Наркотичний анальгетик, чи сильний опіоїд?

 Наркотична речовина /наркотік/

- Хімічна речовина що викликає ступор, кому та 

нечутливість до болю.

Визначення ВООЗ

 В медичному та юридичному сенсі часто використовується 

некоректно для позначення заборонених до використання 

речовин.



Критерії визначення наркотичної речовини

-Медичний крітерій: речовина впливає на психіку /галюциногенна, 

стимулююча, психотропна дія/ що є причиною його немедичного застосування.

-Соціальний критерій: немедичне застосування приймає широке поширення, 

що приводить до соціально значущих наслідків.

-Юридичний критерій: речовину офіційно визнаною наркотичною, внесено до 

спеціального списку, заборонений вільний обіг, який регламентується 

спеціальними законами та підзаконними актами.

НАРКОТИКИ ЗАБОРОНЕНІ ДО ОБІГУ ВЗАГАЛІ, НАВІТЬ ДО МЕДИЧНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ!



Наркотики -

 Викликають наркотичне сп`янінні

 Фізичну залежність

 Психічну залежність

 Мають синдром відміни /ломку/



 Опіати – речовини отримані з опійного маку

 Опіоїди – синтетичні та напівсинтетичні речовини що 

створені подібно до молекули опіатів. Фентаніл, 

бупренорфін, метадон та ін/

 Морфін гідрохлорід, морфін сульфат може бути віднесений до 

групи опіоїдів за ступенем очистки.
 Відноситься до алкалоїдів фенантренової групи але гідрильований не  має 

таких властивостей що притаманні наркотику, наркотичного сп`яніння тощо.



3 сходинка – опіоїдні анальгетики – сильні 

опіоїди

 морфін – таблетований 5мг, 10мг, ін”єкційний 1%-1,0 

 ОКСИКОДОН ГІДРОХЛОРІД

 ТТС Фентаніл. Трансдермальна терапевтична система
 Бупренорфін

 Промедол

 Омнопон

 Гідроморфон

 Метадон 



Групи опіоїдів за дією на рецептори

ПОВНИЙ АГОНІСТ – активує усі типи рецепторів -

- МОРФІН 

 ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО 
БОЛЮ



 АГОНІСТИ-АНТАГОНІСТИ – активують Капа- та 
Сігма-рецептори, блокують Мю- та Дельта-
рецептори (ПЕНТАЗОЦІН).БУТОРФЕНОЛ, 
НАЛБУФІН блокує Мю-рецептори. 

 Не використовуються для лікування хронічного 
болю! 

 Заборонено використовувати більше як 3 дні!

 АНТАГОНІСТИ – блокують УСІ типи опіоїдних
рецепторів(НАЛОКСОН, НАЛТРЕКСОН)



МОРФІН

 НЕ МАЄ “СТЕЛІ” АНАЛЬГЕТИЧНОЇ ДІЇ

 НЕ МАЄ “ВИЩОЇ” ДОЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СТІЙКОГО 

ТА ХРОНІЧНОГО БОЛЮ. В процесі лікування доза може 

зростати в десятки разів у порівнянні з “стартом”

 НЕ МАЄ ОБМЕЖЕНЬ У ЧАСІ ПРИ ЛІКУВАННІ 

СТІЙКОГО ТА ХРОНІЧНОГО БОЛЮ



ВИСНОВКИ

 У паціентів, які довгий час отримували адекватні дози сильних 
опіоїдів, психічна залежність не виникає.

 “Адекватна доза” – це та доза морфіну, яка ефективно лікує біль до 
того часу, поки викликані препаратом побічні дії комфортно 
переносяться хворим. “double standard”.

 Будь-якої стандартної дози морфіну НЕ ІСНУЄ! Таким чином, не 
існує і БЕЗУМОВНО  смертельної дози морфіну а також 
БЕЗУМОВНО  смертельної концентрації морфіну в крові та сечі 
померлих, які отримували терапію при лікуванні хронічного та 
стійкого болю!!!



ЗА МАТЕРІАЛАМИ:

 «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА 

ТОКСИЧНОСТИ ОПИОИДОВ У ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БОЛЬЮ. 

Методические рекомендации. Москва 2015 год»
 ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской експертизы» МЗ РФ

 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ

 МНИОИ им.П.А.Герцина «Национальныцй Медицинский Исследовательский 

Радиологический Центр» МЗ РФ

 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева» МЗ РФ



Що робити?

 Просвіта, примус, навчання

 Перегляд клінічної настанови з лікування стійкого та 

хронічного болю



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


