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АРТЕМІЗИНІН 
 

Ця стаття має мету ознайомити Вас з однією з найцікавіших і найважливіших сполук органічної хімії - 

Артемізиніном. Ця речовина вважається однією з найдієвиших на данний момент лікарських препаратів проти 

малярії - фактично чуми 19-21 сторіч(350-500 мільйонів випадків на рік, при 1,5-3 мільйонів смертей). Люди 

хворіють на малярію вже близько 50 тис. років і це, поза всякими сумнівами, одна з найбільш смертоносних хвороб 

людства. Розрахунки показують, що носій ВІЛ в середньому заражає 2-10 людей, тоді як людина, яка заразилася 

малярією, передає інфекцію сотням інших людей. Яскравим прикладом того, яку величезну роль може зіграти 

малярія, є історія Панамського каналу, роботи з будівництва якого почалися в 1881 році. Через сім років після 

початку будівництва було вирито 20 тисяч могил, де були поховані загиблі від малярії. Береги каналу стали 

називати «Долиною смерті». У статті також розкриваються теми відкриття Артемізиніну, історія та 

дослідження в області лікування малярії. 
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Малярія (раніше відома як «болотна 

лихоманка») - одне з найважчих і поширених 

інфекційних захворювань у світі. Назва його 

походить від італ. mala aria - «погане повітря», 

вважалося, що причина хвороби криється в 

отруйних випарах, що піднімаються з боліт. 

Зараз малярію вважають захворюванням 

тропічних або субтропічних регіонів, проте 

порівняно недавно вона була широко 

поширена і в зоні помірного клімату. Малярія 

не шкодувала ні багатих, ні бідних. Швидше за 

все, саме від неї помер Олександр 

Македонський, а також знаменитий дослідник 

Африки Девід Лівінгстон. В середині 20-го 

століття близько мільярда людей у всьому 

світі жили в малярійних регіонах, в деяких 

країнах було інфіковано до 10% населення.  

В історії вивчення малярії багато подій і 

фактів, ось деякі з них. У 1880 році 

французький військовий лікар в Алжирі 

Шарль Луї Альфонс Лаверан зробив 

відкриття, яке дозволило розробити новий 

спосіб боротьби з малярією. Досліджуючи під 

мікроскопом зразки крові хворих, Лаверан 

виявив в них одноклітинних паразитів, яких 

назвав «Oscillaria malariae», пізніше італійські 

вчені Етторе Маркіафава та Анджело Челлі 

запропонували назву «плазмодій». Спочатку 

медична громадськість не звернула уваги на це 

відкриття, але через кілька років воно було 

підтверджено в результаті виявлення чотирьох 

видів плазмодія. У 1891 році вже існував 

метод ідентифікації за допомогою фарбування 

клітин різними барвниками. 

Гіпотеза про те, що в поширенні малярії 

беруть участь комарі, висувалася і раніше, однак 

остаточно вона підтвердилося тільки в 1897 

році. Тоді молодий англієць Рональд Росс, який 

народився в Індії і служив там же військовим 

лікарем, виявив іншу стадію розвитку плазмодія 

в кишечнику малярійного комара. 

Слідом за ним італійський зоолог Джованні 

Батіста Грассі експериментально довів, що 

переносником збудника малярії є самки 

комарів з роду Anopheles, що харчуються 

кров'ю людини або тварини. З цього приводу 

він писав: «Коли я зайнявся дослідженням 

малярії, я вважав за необхідне зробити досліди 

на людях. Однак я був не в змозі подолати 

внутрішній протест, який завжди викликали і 

до цього дня викликають в мені будь-які 

експерименти на людині, що можуть завдати 

їй шкоди. Тому я вирішив зробити перший 

досвід на самому собі». 

Таким чином було встановлено, що малярію 

викликають паразитичні організми роду 

Plasmodium. Всього відомі 4 види, що 

викликають типові симптоми малярії: жар, 

озноб, сильні головні і м'язові болі, причому 

всі ці симптоми можуть повертатися навіть 

через кілька років. Найбільш високою 

летальністю відрізняється форма захворювання, 

яку викликає Pfalciparum. Після того як заражена 

самка комара вкусить людину, збудник малярії 

продовжує свій життєвий цикл в його організмі. 
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Він протікає в кілька стадій, котрі можуть 

ціклічно та багаторазово повторюватісь, аж до 

смерти враженої ним людини.  

У 20 столітті був широко поширений план 

дій, де відбувається знищення переносника 

захворювання, тобто комара, адже усунути всі 

водойми зі стоячою водою не є можливим, 

тому найбільш популярним способом стало 

застосування інсектицидів. Треба сказати, що 

результати застосування «Паризької зелені» 

(змішаного ацетат-арсеніта міді (II)) або ДДТ 

були вельми ефективні. 

До 1969 року небезпека зараження малярією 

в світі була усунена приблизно на 40%. Деякі 

країни досягли феноменальних результатів: так, 

в Греції в 1947 році було зареєстровано два 

мільйони випадків захворювання, а в 1972 році 

- всього сім. В Індії після початку застосування 

ДДТ до 1968 року випадки скоротилися до 300 

тис. А 1975 році ВОЗ оголосила Європу 

вільною від малярії. 

Однак незабаром було відкрито здатність ДДТ 

накопичуватися в жирових тканинах і викликати 

різноманітні негативні ефекти для живих 

організмів. Виявилося, що ДДТ також винен у 

зараженні навколишнього середовища діоксина-

ми, які є одними з найсильніших отрут, зроблених 

людиною. На додаток стали з'являтися відомості 

про появу штамів плазмодія, стійких до дії 

інсектицидів і про проблеми, пов'язані з пору-

шенням екологічної рівноваги (личинки комара є 

кормом для багатьох видів риб). Все це призвело 

до того, що в багатьох країнах ДДТ були 

заборонені до використання. 

В останні роки, у зв'язку з швидким 

розвитком методів генної інженерії (зокрема 

технології CRISPR (clustered regularly interspaced 

short palindromic repeats)), вчені намагаються 

«дезактивувати» малярійних комарів більш 

витонченими методами. На даний момент 

роботи ведуться в двох основних напрямках: 

одне з них направлено на те, щоб інактивувати 

гени самок комарів роду Anopheles, які 

відповідальні за відкладання яєць, і інший 

напрямок направлено на вбивство плазмодіїв в 

живій комасі. Передбачається випуск в 

популяцію генномодифікованих комарів, стійких 

до дії плазмодія (перші особи з такими 

властивостями були отримані біологами 

Каліфорнійського університету ще в 2015-му 

році), також комарів можуть заразити 

геномодифікованими бактеріями-симбионтами, 

які будуть знищувати паразитів в їх травному 

тракті. Однак ці воістину революційні методи 

поки знаходяться на стадії наукових розробок. 

В Андах, на висоті від 1000 до 3000 метрів 

над рівнем моря, ростуть дерева, що відносяться 

до роду Cinchona, в корі яких міститься алкалоїд. 

Особливі властивості хінного дерева здавна були 

відомі місцевим жителям, які використовували 

відвар кори як жарознижуюче при застуді, а 

також як міорелаксант, щоб угамувати тремтіння 

від холоду. 

Згідно з однією версією відкриття хінного 

дерева, як ліків відбулося, коли донью Франсіско 

Енрікес де Рібера, графиню Чінчон, на початку 

30-х років 17 століття тяжко вразила малярія. 

Традиційні європейські ліки їй не допомагали, і 

лікар вирішив вдатися до місцевого засобу - кори 

хінного дерева. Вважається, що воно і отримало 

свою назву на честь графині Чінчон, яка одужала 

завдяки хініну. 

У 1632 році іспанський єзуїтський місіонер, 

а також видатний історик-натураліст і 

письменник, автор багатотомної праці «Історія 

Нового Світу», Бернабе Кобо, описав чудові 

властивості кори "гарячкового дерева". 

Незабаром брати єзуїтського ордену в Перу і 

Болівії почали широко використовувати хінную 

кору для лікування і запобігання малярії.  

Кору хінного дерева застосовували для 

лікування від малярії (а також від порушення 

травлення, спека, облисіння, раку та багатьох 

інших захворювань) протягом трьох наступних 

століть і її отримання перетворилося на цілу 

індустрію. До кінця XVIII століття щорічно 

вирубували близько 25 тисяч хінних дерев.  

Вперше синтез хініну, з найбільш простих 

вихідних речовин, був виконаний під керів-

ництвом американського хіміка Роберта 

Вудворда в 1944-му році (в 1965 році він був 

удостоєний Нобелівської премії за «синтез 

найбільш складних молекул»). Однак отрима-

не речовина була сумішшю стереоізомерів, а 

стереоселективний синтез хініну вдалося 

здійснити лише в 2001-му році американсько-

му хіміку бельгійського походження Гілберту 

Сторку. Втім, скоро з'ясувалося, що в такій 

складній структурі немає необхідності. Фарма-

кофорною групою для знищення плазмодія 

виявилося хінолінове ядро, внаслідок чого 

широку популярність в якості синтетичних 

антималярійних препаратів отримали похідні 



Альманах науки 

 

44 

амінохіноліну. Серед них, найбільш відомим є 

хлорохин. 

Однак еволюція в даному випадку також не 

стояла на місці, і тривале використання хініну 

призвело до того, що в середині 20-го століття 

приблизно половина з існуючих штамів плазмо-

дія стала вкрай мало відчутна як до хлорохіну 

так і до хініну. Пошук нових антималярійних 

препаратів знову став актуальним. 

Незважаючи на те, що «батьківщиною 

малярії» по загальновизнаною думкою є 

центральна і західна Африка, вперше ця 

хвороба згадується в стародавніх китайських 

трактатах ще до нашої ери. З давніх-давен в 

Китаї, в південних провінціях, від малярії 

страждали десятки мільйонів людей. У 1967-

му році, на особисте прохання лідера в'єтнам-

ських революціонерів Хо Ши Міна, прем'єр-

міністр Китайської народної республіки Чжоу 

Еньлай умовив Мао Цзедуна створити 

спеціальну дослідницьку групу для швидкого 

створення антималярійних препаратів. Всупе-

реч духу «культурної революції», коли вчені та 

інтелектуали в Китаї висміювалися і піддава-

лися репресіям, до роботи над «проектом 523» 

(названим так на честь дати його запуску - 23 

травня 1967 року) залучили понад 500 дослід-

ників. Половина групи займалася синтетич-

ними препаратами, інша половина – традицій-

ною китайською медициною. Саме пошук на-

родних засобів виявився найбільш плідним. 

Керівником однієї з дослідницьких груп в 

1969 році стала науковиця-фармакологиня Юю 

Ту. Вона народилася в 1930 році в місті Нінбо, 

провінції Чжецзян. У 1951-му вступила на 

медичний факультет Пекінського університету, 

з якого в 1952 році виділили окремий Пекін-

ський медичний інститут. Закінчивши факуль-

тет фармакології цього інституту, Ту Юю в 

1955 році почала працювати в Інституті тради-

ційної китайської медицини. В рамках «проекту 

523» Ту Юю об'їздила весь Китай, спілкуючись 

з лікарями і знахарями. Разом з колегами вона 

зібрала більше двох тисяч традиційних рецептів 

і випробувала на лабораторних мишах 380 ек-

страктів трав і рослин, перевіряючи, чи можуть 

вони знищити малярійні плазмодії в крові.  

Дуже хороші результати показав екстракт 

полину однорічного, але допомагав він далеко 

не всім тваринам. З'ясовуючи, що саме заважає 

активному інгредієнту, Ту Юю звернулася до 

стародавніх трактатів по медицині. 

Полин, відомий в Китаї як кинхае, вперше 

згадується в трактаті «52 рецепти», створеному 

ще при династії Хань, 2000 років тому, і 

виявленому в мавандуйских похованнях. 

Рецепт наказував варити рослину, проте висока 

температура, як з'ясувалося, руйнувала діючу 

речовину. Ту Юю виявила згадку про кинхае) в 

іншому класичному трактаті - «Книга рецептів 

для надання невідкладної допомоги») Ге Хуна 

(датується приблизно 283-343 рр. Н.е). Взявши 

на озброєння його рецепт, Ту Юю зробила 

низькотемпературні витяжки з найбагатшою 

активною речовиною рослини - листя. Отрима-

ний екстракт повністю знищив плазмодії в 

крові мишей і мавп. На наступному етапі Ту 

Юю і її співробітники відчули екстракт на собі. 

Переконавшись у відсутності побічних ефектів, 

дослідниця домоглася від влади дозволу поїха-

ти з новими ліками в найбільш неблагополучні 

малярійні регіони Китаю. 

У 1972 році Юю Ту і її група успішно вип-

робували екстракт на 21 пацієнті в провінції 

Хайнань. Малярія, спричинена плазмодіями 

виду Plasmodium falciparum і Plasmodium vivax 

була ліквідована. 

Після успішних дослідів Ту Юю, хімікам і 

біофізикам з Китайської академії наук вдалося 

виділити хімічно чисту речовину і встановити 

її структуру - її назвали кінхаосу. 

Кілька років відкриття китайських учених 

залишалося поза увагою світової громадськості, 

і тільки коли в 1980-му році, завдяки співробіт-

нику гонконгської фармацевтичної компанії 

Кіту Арнольду, про препарат написали в прес-

тижному західному журналі, англійською мо-

вою, про нього заговорили в Європі і США. 

Кінхаосу отримало назву артемізиніну, від 

латинської назви полину Artemisia. 

У 2015-му році Ту Юю була удостоєна 

Нобелівської премії в області фізіології і 

медицини, за  відкриття молекули Артемізининіну. 

Що ж являє собою молекула артемізиніна? 

У неї виявилося досить незвичайна будова. Це 

циклічний пероксид, а саме сесквитерпеновий 

лактон, до складу якого входить ендоперок-

сидний місток. Молекул подібної будови відо-

мо в природі дуже небагато. Терпенові перок-

сиди, більш простої будови, входять до складу 

скипидару і камфорного масла, які також, 

традиційно, використовувалися для полегшен-

ня симптомів малярії, однак з набагато 

меншою ефективністю. Було встановлено, що 
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саме пероксидний фрагмент є ключовим для 

антималярійної активності, тоді як бічні 

фрагменти не грають великої ролі і можуть 

бути модифіковані з метою поліпшення 

властивостей препарату. 

Артемізинін має досить погану розчинність 

як у воді, так і жирах, тому змінюючи 

заступник у 10-го атома вуглецю можна отри-

мати водорзочину форму або істотно посилити 

липофільність. Досить швидко групою Ту Юю 

був синтезований дігідроартемізінін (ДГА), а 

потім його більш ліпофільні метокси і ацетил-

похідні, які мали набагато більш високу 

антималярійну активність. А деоксіартемізінін 

(похідна, що не має одного атома кисню в 

циклі) виявився абсолютно неактивний. 

Було запропоновано кілька механізмів дій 

Артемізиніна в живих організмах. У теперіш-

ній час вчені схиляються до того, що «голов-

ний успіх» цієї молекули в тому, що вона є 

джерелом вільних радикалів. Артемізинін, 

потрапляючи в еритроцити, туди ж, де знахо-

диться плазмодій, утворює кисневий комплекс 

з атомом заліза, переводячи його в більш 

високовалентну форму (чим робить гемогло-

бін нездатним для споживання плазмодієм). 

Потім, після цілого каскаду радикальних 

реакцій, які «запускають» реактивні кілородні 

радикали, утворюється «термінальний радикал», 

який метилює білки малярійного плазмодія. 

По суті артемизинін є «проліками», які 

перетворюються в активну форму безпо-

середньо в клітинах живих організмів, при 

взаємодії з небілковою частиною гемоглобіну. 

З огляду на подібний механізм дії, вчені 

зацікавилися як поведе себе артемізинін з 

раковими клітинами. Справа в тому, що ракові 

клітини відрізняються від звичайних, зокрема, 

ще й тим, що мають «підвищений апетит» до 

заліза і накопичують його величезні запаси в 

своїх лізосомах. 

Перші дані про цитотоксичну активність 

артемізиніну і його аналогів з'явилися в 93-му 

році, і на даний момент виявлено, що Артемі-

зинін надає інгібуючий ефект на більш, ніж 55 

ліній ракових клітин, сповільнюючи розвиток 

раку підшлункової залози, остеосаркоми, раку 

легенів, товстої кишки, меланоми, молочної 

залози, яєчників, передміхурової залози, 

центральної нервової системи, лімфоми, 

лейкемії і нирок. 

Діючи за тим же приниципом артемізинін 

накопичується в лізосомах і знищує вибірково 

ракові клітини, модифікуючи з'єднання заліза. 

Подібний механізм клітинної смерті назвали 

«ферроптозом». 

Особливо вражаючий ефект був отриманий 

при застосуванні похідного Артемізиніну - 

Артесуната (Artesunate), при клінічних 

випробуваннях у хворих на рак товстої кишки. 

Рандомізоване дослідження проводилося з 20 

пацієнтами, що очікують на операцію. 

Інтерес до артемізиніну не вщухає, але го-

ловною проблемою, як і раніше, залишається 

трудомісткий і дорогий процес його отриман-

ня. Раніше артемізинін цілком виділяли з По-

лину Однорічного. Однак, його склад в росли-

ні не превищює 3%. Додаткові кількості отри-

мували шляхом хімічної модифікації артемізи-

нінової кислоти, якої в рослині приблизно в 5-

10 разів більше ніж артемізиніна, Однак, це 

все одно не вирішувало всіх проблем. Дефіцит 

в речовини в світі існував завжди і він завжди 

був вкрай дорогими ліками. 

З початку 80-х років 20-го століття хіміки 

розробляли різноманітні синтетичні способи 

отримання артемізиніну, використовуючи в 

якості вихідних сполук ментол, циклогексанон 

і ін., Проте всі ці методи включали в себе від 9 

до 15 стадій, чи треба говорити, що подібна 

технологія була вкрай нерентабельною? 

І лише з розвитком генної інженерії процес 

отримання артемізиніну був оптимізований до 

відносно дешевої технології. Завдяки клону-

ванню біосинтетичних генів в культурах 

Escherichia coli, вдалося налагодити велико-

масштабне мікробне виробництво попередни-

ків артемізиніну, зокрема вже згаданої 

Артемізинінової кислоти. Її подальше 

гідрування дозволяє отримувати із загальним 

виходом до 55% артемізиніну, як наприклад 

реалізовано в найбільш економічному проми-

словому процесі компанії Sanofi. 

Більше половини існуючого на даний 

момент артемізиніну отримують синтетичним 

методом з використанням біосинтетичних 

вихідних з'єднань, і хоча це не можна назвати 

дешевими ліками, все ж цей процес став в 

сотні разів доступнішим, ніж коли витягувався 

з екстрактів полину. Артемізинін служить 

основою комбінованої (його використовують в 

поєднанні з іншими антималярійними препа-

ратами, щоб не дати плазмодію виробити до 
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нього стійкість) терапії майже на всіх малярій-

них територіях планети. Вважається, що він 

знизив смертність від хвороби на 30% . 

На закінчення слід додати, що успіх 

артемізиніну підштовхнув хіміків до пошуку 

нових циклічних пероксидів як БАД. Згідно з 

недавніми дослідженнями (2018 року) відділу 

хімії відновлювальних ресурсів, хімічного 

факультету Австрійського Університету при-

родних ресурсів і наук про життя, під керів-

ництвом Маркуса Бахера,  деякі з цих речовин 

виявилися досить стабільними як в кислому, 

так і в лужному середовищі, і витримують 

нагрівання до 80℃ . Зокрема: Артеролан – 

антималярійна активність, трициклічний моно-

пероксид- антигельмінтна активність та  

містковий 1,2,4,5-тетраоксан – фунгіцидна 

активність. 
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Синица Мария Станиславовна  

АРТЕМИЗИНИН 

Аннотация: Эта статья имеет цель ознакомить Вас с одной из самых интересных и важных соединений 

органической химии - артемизинином. Это вещество считается одной из самых действенных на данный момент 

лекарственных препаратов против малярии - фактически чумы 19 - 21 столетий (350 - 500 миллионов случаев в год, 

при 1,5 - 3 миллионов смертей). Люди болеют малярией уже около 50 тыс. лет и это, вне всяких сомнений, одна из 

самых смертоносных болезней человечества. Расчеты показывают, что носитель ВИЧ в среднем заражает 2-10 

человек, тогда как человек, заразившийся малярией, передает инфекцию сотням других людей. Ярким примером 

того, какую огромную роль может сыграть малярия, история Панамского канала, работы по строительству 

которого начались в 1881 году. Через семь лет после начала строительства были вырыты 20000 могил, где были 

похоронены погибшие от малярии. Берега канала стали называть «Долиной смерти». В статье также 

раскрываются темы открытия артемизинина, история и исследования в области лечения малярии. 

Ключевые слова: артемизинин, малярия, органическая химия, исследования, технологии CRISPR, Юю Ту, Пекинский 

медицинский институт  
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ARTEMISININ 

Abstract: This article aims to introduce you to one of the most interesting and important compounds of organic chemistry - 

Artemisinin. This substance is considered one of the most effective at the moment drugs against malaria - in fact the plague of 

19-21 centuries (350-500 million cases per year, with 1.5-3 million deaths). People have been suffering from malaria for 

about 50,000 years and it is, without a doubt, one of the most deadly diseases in humanity. Calculations show that the HIV 

carrier infects an average of 2-10 people, while a person infected with malaria transmits the infection to hundreds of other 

people. A clear example of the enormous role that malaria can play is the history of the Panama Canal, the construction of 

which began in 1881. Seven years after construction began, 20,000 graves were dug to bury malaria victims. The banks of the 

canal became known as the "Valley of Death". The article also covers the discovery of Artemisinin, history and research in the 

field of malaria treatment. 

Key words: Artemisinin, malaria, organic chemistry, research, CRISPR technologies, Yu Tu, Beijing Medical Institute 
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