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Сучасними світовими лідерами в медичних і фармацевтичних 

інноваційних технологіях за допомогою цільової нанотерапії є США, Швейцарія, 

Великобританія, Японія, Німеччина і Канада. Суттєву державну підтримку і 

значний стрибок в цій сфері зробили Росія, Індія, Китай, Польща, Чехія, 

Нідерланди [5, 24, 37].  

Цільова нанотерапія різних контингентів хворих передбачає доставку 

лікарських засобів (ЛЗ) за новими технологіями, серед яких важливе місце 

відведено нанотехнологіям. Завдяки цільовій нанотерапії досягається 

покращення контрольованих доставок ЛЗ до патологічного процесу, підвищення 

їхньої ефективності, зменшення побічних ефектів [14, 27, 30, 34, 12]. 

Одним з переваг доставки ЛЗ за допомогою наночасток є їх здатність 

проходження через мембранні бар’єри. ЛЗ, поєднані з наночастками, можуть 

накопичуватися у вогнищах хвороби в концентраціях у 10 раз вищих, ніж без 

наночасток. Наприклад, використання полімерних наночасток значно перевищує 

ефективність традиційних оральних та внутрішньовенних методів введення 

лікарських речовин. Так, американський національний інститут здоров’я 

включив наномедицину у п’ятірку самих пріоритетних напрямків розвитку 

медицини і фармації у XXI столітті, зокрема при розробці нових способів 

фармакотерапії хворих [7, 15, 33,  35]. 

В Україні провідна роль у вивченні і застосуванні нанотехнологій у 

доставці молекул комбінованих ЛЗ при лікуванні наркоманії на засадах 



доказової медицини і фармації належить вченим за їх публікаціями [2, 3, 4, 10, 

11, 16, 29]. 

Метою було проаналізувати та систематизувати дані літератури щодо 

використання інноваційних технологій у фармакотерапії різних контингентів 

пацієнтів за допомогою цільової нанотерапії на засадах  доказової медицини та 

доказової фармації. 

Об’єкти – наукові джерела за обраною темою, ЛЗ різних клініко-

фармакологічних груп. Методи – нормативний, документальний, системний 

аналіз [1, 13, 21, 22, 23]. 

Сьогодні питома вага вітчизняних інноваційних ЛЗ на внутрішньому 

ринку не перевищує декілька відсотків, з яких до 80-90 % субстанцій, необхідних 

для виробництва готових ЛЗ закуповується в Індії, Китаї та інших країнах. Тому 

створення економічно доступних, ефективних і безпечних інноваційних підходів 

на засадах доказової фармації з використанням нанохнологій у фармакотерапії 

хворих є актуальною та необхідною задачею [6,  18, 25]. 

Нанотехнологія – це міждисциплінарна галузь фундаментальної і 

прикладної науки і техніки, що представляє собою сукупність теоретичних 

прийомів і методів, які застосовуються при вивченні, проектуванні, виробництві 

та використанні наноструктур, пристроїв і систем, котрі включають 

цілеспрямований контроль і модифікацію форми, розміру, взаємодії та інтеграції 

складових їх наномасштабних елементів (близько 1-100 нм) для отримання 

об’єктів з новими хімічними, фізичними і біологічними властивостями [17, 19, 

31]. На основі огляду наукової літератури встановлено основні напрямки 

використання нанотехнологій у фармації і медицині (рис. 1). 



 

Рис. 1. Основні напрямки використання нанотехнологій у фармації і медицині 

В якості засобів доставки активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) 

використовуються наночастки, а саме (рис. 2): 1 – ліпосоми, бактерії; 2 – 

полімерні наноструктури (наносфери, нанокапсули); 3 – дендримери; 4 – 

вуглецеві наночастки (нанотрубки, фулерени); 5 – з’єднання оксиду кремнію, а 

також різних металів (золото, срібло, платина) [32, 36]. 

 

Рис. 2. Засоби доставки активних фармацевтичних інгредієнтів 

 

Серед напрямків застосування нанотехнологій у фармакотерапії хворих 

необхідно виділити молекулярну нанотехнологію, полімерні наночастки, 

ліпосоми, фулерени, дендримери, гідрогелі та наномушлі. Розмір молекули 

коливається від 0,1 нм (прості молекули) до 50 нм (комплексні молекули – 
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ензими). Для прикладу, 1 нм становить одну міліардну частину метра (10-9м), а 

наночастка належить до структури з діаметром від 1 до 100 нм.  

Наночастки можуть бути у вигляді комбінації молекул ЛЗ різних клініко-

фармакологічних груп, тобто у вигляді комбінованих ЛЗ. Наприклад, 

комбінований ЛЗ 1: молекули кетанову + молекули анальгіну + молекули 

димедролу; комбінований ЛЗ 2: молекули кетанову + молекули анальгіну + 

молекули діазепаму; комбінований ЛЗ 3: молекули кетанову + молекули інозину 

+ молекули пірацетаму + молекули натрію хлориду; комбінований ЛЗ 4: 

молекули кетанову + молекули есциталопраму; комбінований ЛЗ 5: молекули 

трамадолу + молекули галоперидолу або комплекси ЛЗ із полімерами [8, 20]. 

Виділяють 5 основних областей застосування нанотехнологій у медицині і 

фармації (рис. 3). Найбільш перспективними комбінаціями у цьому напрямку 

фармакотерапії набули ЛЗ, що відпускаються в аптеці без рецепта (метамізол), а 

також комбіновані рецептурні ЛЗ (кетанов, пророксан, сертралін) з 

використанням трансдермального способу доставки молекул ЛЗ в організм 

хворих [9]. 

 

Рис. 3. Основні сфери застосування нанотехнологій у фармації та медицині 

Сьогоднішні конкретні завдання нанотехнологій в медицині і фармації 

можна розділити на 8 груп (рис. 4). 
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Рис. 4. Завдання нанотехнологій в фармації і медицині  

Індустрія спрямованого конструювання нових лікарських препаратів, або 

драг-дизайн (drug – лікарський препарат, design – проектування, конструювання) 

має пряме відношення до нанотехнологій в нанофармації і наномедицині, 

оскільки взаємодіючі об’єкти – ліки і мішень є молекулярними об’єктами. 

Мішень – це макромолекулярна біологічна структура, імовірно пов’язана з 

певною функцією, порушення якої призводить до захворювання і на яку 

необхідно вчинити певний вплив. Найбільш часто зустрічаємі мішені – це 

рецептори і ферменти. Ліки – це хімічна сполука (як правило, 

низькомолекулярна), специфічно взаємодіюча з мішенню і тим або іншим чином 

модифікуюча клітинну відповідь, що створена мішенню. Якщо в якості мішені 

виступає рецептор, то ліки будуть, швидше за все, його лігандом, тобто 

з’єднанням, яке специфічним чином взаємодіє з активним сайтом рецептора. 

За результатами огляду літератури виділено основні етапи пошуку 

інноваційних способів створення нових ЛЗ з використанням цільової нанотерапії 

[26, 28], що представлені на рис. 5. 

Група А  

наноструктуровані 

матеріали 

Група Д 

нанотехнологічні 

сенсори і аналізатори 

Група Ж  

скануючі зондові 

мікроскопи 

Група З 

наноінструменти і 

наноманіпулятори 

Група Г  

мікро- і нанокапсули 

 

Завдання 

нанотехнологій в 

медицині і фармації 

Група Б  

мембрани з 

наноотворами 

Група В  

наночастки (включаючи 

фулерени і дендримери) 

Група К  

нанопристрої різного 

ступеня автономності 

 

  



 

 

Рис. 5. Основні етапи пошуку інноваційних способів створення нових ліків з 

використанням цільової нанотерапії в фармації та медицині 

На підставі вище зазначеного можна прогнозувати перспективу 

використання нанотехнологій у фармакотерапії різних контингентів хворих. 

Отже, можна говорити про використання нанотехнологічних підходів для 

розробки нових ЛЗ різних клініко-фармакологічних груп, а також для розробки 

нових методів і способів введення ЛЗ в організм хворих.  

Проаналізовано та систематизовано дані літератури щодо використання 

інноваційних технологій у фармакотерапії різних контингентів пацієнтів за 

допомогою цільової нанотерапії на засадах  доказової медицини та доказової 

фармації. Зазначено основні напрямки використання нанотехнологій у фармації 

і медицині. Приведено 5 основних областей застосування нанотехнологій у 

медицині і фармації. Запропоновано, що найбільш перспективними у цьому 
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нанокапсули); дендримери; вуглецеві наночастки (нанотрубки, фулерени); 

з’єднання оксиду кремнію, а також різних металів (золото, срібло, платина). 

Викреслено завдання нанотехнологій в фармації і медицині. Окреслено основні 

етапи пошуку інноваційних способів створення нових ЛЗ з використанням 

цільової нанотерапії в фармації та медицині. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ФАРМАКОТЕРАПИИ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕВОЙ НАНОТЕРАПИИ 

  НА ПРИНЦИПАХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 

В.В. Шаповалов  

Проанализированы и систематизированы данные литературы по 

использованию инновационных технологий в фармакотерапии различных 

контингентов пациентов с помощью целевой нанотерапии на принципах 

доказательной медицины и доказательной фармации. Указаны основные 

направления использования нанотехнологий в фармации и медицине. 

Приведены 5 основных областей применения нанотехнологий в медицине и 

фармации. Предложено, что наиболее перспективными в этом направлении 

фармакотерапии являются безрецептурные ЛС и комбинированные рецептурные 

ЛС с использованием трансдермального способа доставки. Систематизированы 

средства доставки ЛС (липосомы, бактерии; полимерные наноструктуры 

(наносферы, нанокапсулы) дендримеры; углеродные наночастицы (нанотрубки, 

фуллерены) соединения оксида кремния, а также различных металлов (золото, 

серебро, платина). Приведены задачи нанотехнологий в фармации и медицине. 

Определены основные этапы поиска инновационных способов создания новых 

ЛС с использованием целевой нанотерапии в фармации и медицине. 

Ключевые слова: доказательная медицина, доказательная фармация, 

нанотехнологии, нанотерапия, фармакотерапия, комбинированные 

лекарственные средства. 

 

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN PHARMACOTHERAPY WITH TARGET NANOTHERAPY 



  ON THE PRINCIPLES OF EVIDENCE MEDICINE AND PHARMACY 

V.V. Shapovalov  

The data of the literature on the use of innovative technologies in the 

pharmacotherapy of different contingents of patients with the help of targeted 

nanotherapy on the basis of evidence-based medicine and evidence-based pharmacy 

are analyzed and systematized. The main directions of using nanotechnologies in 

pharmacy and medicine are indicated. There are 5 main areas of application of 

nanotechnology in medicine and pharmacy. It is suggested that the most promising in 

this area of pharmacotherapy are over-the-counter drugs and combined prescription 

drugs using the transdermal delivery method. The means of drug delivery (liposomes, 

bacteria; polymeric nanostructures (nanospheres, nanocapsules); dendrimers; carbon 

nanoparticles (nanotubes, fullerenes); compounds of silicon oxide, as well as various 

metals (gold, silver, platinum) have been systematized. The main stages of the search 

for innovative ways to create new drugs using targeted nanotherapy in pharmacy and 

medicine are outlined. 

Key words: evidence-based medicine, evidence-based pharmacy, 

nanotechnology, nanotherapy, pharmacotherapy, combination drugs. 
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