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Емоційний стан людини пов’язують з функціо
нуванням медіаторних систем і, в першу чергу, з 
серотонінергічною системою, медіатором якої є 
серотонін, який називають «гормоном доброго на
строю» та «гормоном щастя» [4]. Серотонін є одним 
з головних нейромедіаторів, але міститься він не 
тільки в нервовій тканині, але в багатьох внутрішніх 
органах, в тому числі в шлунково-кишковому трак
ті, ендокринних залозах, опасистих клітинах шкіри, 
тромбоцитах.

Перші повідомлення щодо «субстанції, що впли
ває на тонус м’язів» належить до XIX сторіччя. В 1935 
році італійським фармакологом Вітторіо Ерспаме- 
ром була виділена речовина зі слизової оболонки 
шлунково-кишкового тракту, що скорочує гладень
кі м’язи. Спочатку вважали, що це адреналін, але 
через 2 роки винахідник ствердив, що цією речови
ною був невідомий амін, який Ерспамер назвав ен- 
тераміном [37]. В 1948 році Моріс Рапопорт, Арда 
Грін та Ірвін Пейдж в Клівлендській клініці знайшли 
в сироватці крові судиннозвужуючу речовину, яку 
назвали серотоніном. Моріс Рапопорт в 1951 році 
синтезував серотонін, а в 1952 було доведено, що 
ентерамін і серотонін -  одна й та ж речовина. В 1933 
році Бетті Тверог, і Ірвін Пейдж надрукували цю ін
формацію в «The American Journal of Psychology» в 
якості статті «Serotonin content of some mammalian 
tissues and method of its determination» [54].

Встановлено, що серотонін являє собою 5-гідро- 
кситриптофан. Серотонін утворюється з амінокис
лоти триптофану шляхом послідовного 5-гідрокси- 
лювання ферментом 5-триптофанідроксидазою з 
утворенням 5-гідрокситриптофану. Надалі 5-гідро- 
кситриптофан під впливом триптофандекарбокси- 
дази за допомогою вітаміну В6 декарбоксилюється. 
5-триптофангідроксилаза перебуває в сомі серото- 
нінергічних нейронів, процес гідроксилювання від
бувається в присутності іонів заліза та птеридину 
[53].

Серотонін міститься в везикулах пресинаптично- 
го закінчення аксону та вивільнюється в синаптич- 
ну щілину внаслідок впливу електричного імпульсу 
[44]. В синаптичній щілині серотонін зв’язується 
з серотоніновими рецепторами і надалі підлягає 
ферментативній дегратації. Частина серотоніну за
хоплюється серотоніновим транспортером, який 
розташований на пресинаптичній мембрані та знову 
повертається в пресинаптичну терміналь. Полі- 
пептидна частина транспортера серотоніну (SHTT) 
складається з 12 трансмембранних доменів з афі- 
нітетом до серотоніну між 1-м та 3-м доменами, а 
також 8-м, 12-м, це і створює зв’язок з медіатором і 
перенос його через мембрану. В організмі серотонін 
метаболізується.

Під впливом ферменту моноамінооксидази се
ротонін перетворюється і гідроксиіндолальдегід, 
що надалі може зворотно перетворитися в гідро- 
кситриптофол під дією ферменту алкогольдегідро- 
генази. Незворотно 5-гідроксиіндолальдегід під 
впливом ацетальдегіддегідрогенази перетворюєть
ся в гідроксиіндолоцтову кислоту, яка надалі виво
диться з сечею і калом. Серотонін є попередником 
мелатоніну, що утворюється в епіфізі під впливом 
ферменту арилалкіламін- N-ацетилтрансферази 
(AANAT) -  ферменту, що регулює цикадний ритм 
людей і тварин. Серотонін може під впливом моно
амінооксидази перетворитися в 5-гідрокси-індол- 
3-ацетальдегід, під впливом альдегідредуктази -  в 
триптофол, під дією ацетальдегідрогенази-2 -  в 
оксиіндолоцтову кислоту. Також серотонін може 
приймати участь в формуванні ендогенних опіатів, 
вступаючи в реакцію з ацетальдегідом з утворенням 
гармололу [55].

Після відкриття серотоніну визначили його ре
цептори. В 1957 році внаслідок досліджень Джона 
Годдума була показана неоднорідність серотоніно- 
вих рецепторів. Властивість серотоніну скорочувати 
гладенькі м’язи блокувалася діетиламідом лізергі- 
нової кислоти (ЛСД), хоча ЛСД був агоністом серо
тоніну в периферичних тканинах. Збуджуючий вплив 
серотоніну на вегетативні вузли попереджався мор
фіном. Насьогодні виділяють 7 родин рецепторів 
серотоніну -  5-НТ-1, 5-НТ-2, 5-НТ-3, 5-НТ-4, 5-НТ- 
5, 5-НТ-6, 5-НТ-7, частина з яких має підтипи [26]. 
Активація серотонінових рецепторів запускає вну
трішньоклітинні процеси, які впливають на збуджен
ня інших медіаторних систем -  глутаматної, дофамі- 
нової, ГАМК [45]. Рецептори серотоніну (1,2,4-7) є 
метаболітотропнии, тобто запускають в клітинах-мі- 
шенях каскад внутрішньоклітинних біохімічних реак
цій. Вони семидоменні та пов’язані з G-білками. Всі 
метаболітотропні рецептори подібні до рецепторів 
адреналіну.

Рецептор 5-НТ-3 є іонотропним, який відкри
ває іонні канали мембрани [13]. 5-НТ-1 рецептори 
мають кілька підтипів, таких як 5-НТ-1А, 5-НТ-1В, 
5-НТ-Ю, 5-НТ-1Е, можуть бути як пре-, так і пост- 
синаптичними та гальмують активність аденілатци- 
клази. Розташовані в ЦНС 5-НТ-1 рецептори міс
тять 365-422 амінокислотних залишки, які зв’язані з 
мембранним G-білком, пригнічуючи аденілатцикла- 
зу, внаслідок чого гальмуються внутрішньоклітинні 
процеси. Анксіолітичний засіб буспірон вибірково 
стимулює 5-НТ-1А рецептори, імітує вплив серото
ніну, реалізуючи при цьому гальмівний ефект.

Рецептори 5-НТ-2 також мають підтипи: 5-НТ- 
2А, 5-НТ-2В, 5-НТ-2С, які розташовані лише після- 
синаптично, активуються інозитолтрифосфатом, це
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веде до підвищення рівня інозитолтрифосфату та 
діацилгліцерину.

Блокада 5-НТ-2С рецепторів -  один з механіз
мів лікування депресії. Вплив антидепресантів на ці 
рецептори пов’язаний з анксіолітичним ефектом та 
поліпшенням сну [8]. Стимуляція 5-НТ-2А рецепто
рів гладеньких м’язів веде до процесів проліферації 
і міграції, активації циклооксигенази, синтезу про- 
сталандинів, пригніченню ІЧО-синтази [34].

Серотонінові рецептори третього підтипу 
(5-НТ-3-рецептори) -  представники родини цис- 
петльових лігандзалежних іонних каналів та вивчені 
більше інших серотонінових рецепторів. Ці рецепто
ри більше експресуються в ЦНС. їх активація в ЦНС 
модулює вивільнення ряду медіаторів -  дофаміну, 
норадреналіну і самого серотоніну, залучаючи серо- 
тонінергічну систему в реалізацією різних централь
них функцій -  емоційних реакцій, пізнання, пам’яті, 
навчання, сприйняття болю, нудоти, блювання. Се
лективні агоністи цих рецепторів можуть потенцію
вати антиноцицептивну дію препаратів, що дозволяє 
їх використовувати як ад’юванти анестетиків. Більш 
відомі антагоністи 5-НТ-3 рецепторів (гранісетрон, 
тропісетрон,ондасетрон), які мають протиблювотну 
дію при індукції нудоти під час променевої терапії та 
прийомі цитостатиків. Насьогодні є дані про можли
вість застосування 5-НТ-3-антагоністів для лікуван
ня подразненого кишечнику та зменшення больових 
почуттів. Вважають можливим вивчення антипси- 
хотичної дії 5-НТ-3-антагоністів, тому що передача 
5-НТ-3 грає суттєву роль в розвитку шизофренії, так 
і інших когнітивних розладів. Спектр ефектів 5-НТ-3- 
антагоністів включає також протизапальну дію, тому 
що ці сполуки можуть бути блокаторами серотонін- 
індукованого синтезу простагландину Е і фактору 
некрозу пухлин-альфа [13].

Агоністи 5-НТ-3 рецепторів мають анксіолітич- 
ний ефект, підвищують когнітивні здібності, змі
нюють чутливість ноцицептивних нейронів, реа- 
лізуючи при цьому протиблювотну дію. Агоністи 
5-НТ-4-рецепторів можуть підвищувати активність 
дофамінергічних систем, антагоністи -  блокувати 
цей ефект і мати анксіолітичну дію. Рецептори 5-НТ- 
4 беруть участь в розвитку синусової тахікардії і фі
бриляції передсердь, тому вважається перспектив
ним застосування антагоністів рецепторів 5-НТ-4 
для лікування аритмії [10]. 5-НТ-4-агоністи довели 
свій терапевтичний потенціал для лікування хворих 
з порушеннями моторики травного каналу. Неселек
тивно впливають на 5-НТ-4 рецептори прокінетики 
цизаприд та тагасерод, що мають спорідненість до 
інших рецепторів, каналів, білків трансмітерів, тому 
можуть мати небажаний вплив на серцево-судинну 
систему [20]. Зараз відкритий селективний ліганд 
до 5-НТ-4 рецептору -  прукалоприд, у якого відмі
чається мінімум побічних ефектів, тому його вважа
ють інноваційним препаратом зі значним профілем 
нешкідливості для лікування хворих, що страждають 
гіпомоторними розладами шлунково-кишкового 
тракту, а саме хронічними запорами [18,40,46].

В генному модулі представлено 2 підтипи рецеп
торів -  5-НТ-5А та 5-НТ-5В. Експресія функціональ
ного гену 5-НТ-5А спостерігається лише в мозковій

тканині. Знайшли зв’язок мутацій цього рецептору 
з проявами цікавості. Експресію рецепторів 5-НТ-5 
пов’язують з інгібіцією аденілатциклази. Активація 
5-НТ-6 рецепторів веде до підвищення рівня цАМФ. 
5-НТ-7 рецептори можуть мати значення в регуля
ції кишкової перистальтики, поступаючись в цьому 
процесі за важливістю перед 5-НТ-4 рецепторами 
[9].

Серотонін грає важливу роль в діяльності цен
тральної нервової системи [38]. Введення серото
ніну супроводжується змінами метаболізму в бік 
пониження вживання мозком глюкози, поглинання 
кисню, лактатів, неорганічних фосфатів, порушен
ня співвідношення натрію і калію. Встановлений 
збуджуючий вплив серотоніну на парасимпатичний 
відділ головного мозку та лімбічної зони кори. Він 
активує бульбарний відділ ретикулярної формації, 
гальмує передач імпульсів через зоровий бугор, 
мозолисте тіло та синапси кори великих півкуль го
ловного мозку. Серотонінергічна система зв’язана 
зі збудливістю вазомоторних та терморегулюючих 
центрів, а також блювотного центру. Порушенням 
функції серотонінергічної системи пояснюють роз
виток психічних захворювань, що проявляються де
пресією і неспокоем [41].

Надлишок серотоніну зазвичай викликає паніку, 
нестача веде до депресії. Дефіцит серотоніну супро
воджується порушеннями синаптичної передачі в 
нейронах лімбічної системи та формуванням депре
сивних станів, які характеризуються різними син
дромами. Серотонінергічна система має відношен
ня до особливостей соціальної поведінки (харчової, 
статевої, агресивної) та емоціям. Нейроендокринні 
ритми, сон, настрій, апетит і когнітивні функції також 
модулюються серотонінергічною системою серед
нього мозку. Серотонінова система префронтальної 
кори порушується при різних видах асоціальної по
ведінки (ауто-, екстероагресія, вбивство) [31]. Ви
снаження серотонінової системи префронтальної 
кори обумовлює зміни поведінки. Відмічають широкі 
коливання рівня серотоніну в крові у хворих шизоф
ренією порівняно з іншими пацієнтами та здорови
ми чоловіками [21].

Серотонін регулює больову чутливість. Понижен
ня його вмісту в ЦНС веде до послаблення анальге- 
зуючого ефекту, посиленню больових синдромів. Від 
рівня серотоніну в ЦНС залежить ступінь вираженос- 
ті протибольової дії морфіну та інших наркотичних 
анальгетиків. Анальгетична дія серотоніну обумов
лена ендогенними опіатами, тому що він здібний ви
вільнювати бета-ендорфіни з клітин передньої долі 
гіпофізу. В той же час, при внутрішньо м’язово му 
введенні препаратів серотоніну виникає біль, тому 
що вважають, що поряд з гістаміном і простаглан
динами серотонін може подразнювати рецептори 
в тканинах та грати роль у виникненні больової ім- 
пульсації [27].

В тканинах мозку самогубці знижується рівень 
5-гідроксиіндолоцтової кислоти. Існує гіпотеза, 
згідно якої пониження метаболічного обороту серо
тоніну в деяких відділах мозку, а саме стовбурових 
структурах та префронтальній корі є одним з не- 
йробіологічних механізмів формування суїцидаль-
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ної поведінки [52]. Застосування селективних інгі
біторів зворотнього захоплення серотоніну не веде 
до росту самогубств, в той же час суіцид частіше 
зустрічається серед молодих людей та дітей [16]. 
Підтвердженням зв’язку рівня серотоніну з часто
тою самогубств є підтвердження ефективності ан
тидепресантів -  блокаторів зворотного захоплення 
серотоніну при депресіях зі спробами суїциду [29].

Серотонінергічна система також бере участь в 
регуляції сексуальної поведінки. Підвищенню рівня 
серотоніну в мозковій тканині супроводжується при
гніченням статевої активності, а пониження вмісту 
-  підвищенням. Вплив серотоніну на функції ендо
кринних залоз пояснюють прямою дією на залози і 
реалізацією центральних механізмів керування гор
мональною активністю. В підбугорній ділянці зна
йдені термінали серотонінергічних нейронів, стиму
ляція яких супроводжується посиленням виділення 
кортиколіберину і соматотропного гормону. Серото
нін стимулює секрецію норадреналіну, адреналіну в 
мозковій частині наднирників, що може здійснюва
тися через гіпоталамо-гіпофізарноу систему.

При оцінці можливості виникнення алкоголізму 
особлива увага приділяється аналізу генетичного 
поліморфізму серотонінового рецептору 5-НТ-2А, 
тому що серотонін бере участь в регуляції вживання 
алкоголю. Прийом алкоголю посилює вивільнення 
катехоламінів та змінює концентрацію опіоїдів, що 
веде до тимчасової активації системи підкріплення 
і викликає позитивну емоційну реакцію. У людини 
ген 5-НТ-2А перебуває на довгому плечі тринадця
тої хромосоми в локусі ц14-ц21 та характеризуєть
ся рядом поліморфізмів в кодуючій ділянці, з яких 
діалельний поліморфізм (14386/А) в промоторній 
ділянці вважають в якості генетичного маркеру, 
пов’язаного з нервово-психічними захворюваннями 
і вживанням алкоголю.

З дисметаболізмом серотоніну пов’язані роз
лади циклу «сон-неспання» при депресії, тому що 
серотонін регулює дельта-сон, ініціює фазу швид
кого сну. Порушення сну може бути однією зі скарг 
при депресії, а іноді єдиним проявом захворювання. 
Встановлено, що коливання рівня серотоніну в плаз
мі корелюються динамікою нападу мігрені, тому була 
сформульована «серотонінова гіпотеза мігрені». В її 
патогенезі та реалізації механізму дії протимігре- 
нозних засобів приймають участь лише окремі під
типи 5-НТ-1 рецепторів, які локалізовані в централь
них судинах, сенсорному ядрі трійчастого нерву. 
Нейрони серотонінергічного дорсального ядра шву 
(однієї з головних структур ендогенної антиноци- 
цептивної системи) та норадренергічної блакитної 
плями стовбура мають багаточисленні проекції до 
судин головного мозку і спинального ядра трійчас
того нерву. Встановлено,що на пресинаптичних за
кінченнях трійчастого нерву локалізовані 5-НТ-Ю 
рецептори до ендотеліну. Вони розташовані за меж
ами гематоенцефалітного бар’єру та їх активація 
веде до інгібіції виділення нейропептидів -  кальціто- 
ніну, субстанції Р та попередженню розвитку нейро
генного запалення. Згідно цієї концепції при мігрені 
(форма нейрогенного запалення) тригерний фактор 
нейрогенної або гормональної природи антидромно

активує периваскулярні аферентні терміналі трій
частого нерву. Це викликає деполяризацію нерво
вих закінчень і виділення амлогенних речовин -  не
йропептидів, кальцітоніну, субстанції Р, нейрокініну А 
та вазоінтестинального пептиду. Дані нейропептиди 
викликають розширення судинної стінки, пропо
тівання білків плазми і форменних елементів крові, 
набряк судинної стінки та прилягаючих ділянок твер
дої мозкової оболонки, дегранулцію опасистих клі
тин, агрегацію тромбоцитів.

Вогнищева неврологічна симптоматика, що ха
рактерна для стану мігренозного нападу, виникає 
внаслідок збудження церебральних судин та пони
ження кровообігу в окремих ділянках мозку.

В фазу головного болю спостерігається підви
щення екскреції серотоніну та його метаболітів з 
сечею та наступне зменшення його вмісту в плазмі і 
спинномозковій рідині. Це веде до пониження тону
су церебральних судин, їх надмірному розтягуван
ню, периваскулярному набряку, подразненню бо
льових рецепторів. Вважають, що у хворих мігренню 
є генетично обумовлений дефект обміну серотоніну, 
який може бути викликаний багатьма факторами, в 
тому числі дефіцитом ферменту, що руйнує тирамін 
в шлунково-кишковому тракту (у багатьох хворих мі
гренню є захворювання травного каналу). В безбо- 
льовому періоді мігрені виявлено підвищення чутли
вості серотонінових і норадреналінових рецепторів 
судинної стінки до серотоніну. При цьому понижу
ється активність моноаміоксидази, що веде також 
до нейрогенного запалення судин.

Новим класом препаратів, які діють як агоністи 
Б-НТ-ІВ/Ю  рецепторів та впливають на симптома
тику мігрені, є триптани (суматриптан, паратриптан, 
золмітриптан, альмітриптан, ризатриптан). При
значення триптанів у хворих на мігрень не супрово
джується підвищенням ризику серцево-судинних 
ускладнень [32].

Одним з нейрохімічних механізмів формуван
ня епілепсії є зміни обміну триптофану, реалізація 
окиснення в ЦНС не серотоніновим, а кінуреніновим 
шляхом. Внаслідок цього в головному мозку пони
жується рівень серотоніну (гальмівного медіатору) 
та росте рівень кінуреніну, який підвищує збудли
вість нейронів головного мозку. Встановлено, що 
серотонін попереджає розвиток судом, які викли
каються киснем. Деякі протисудомні препарати 
(фенобарбітал) підвищують рівень серотоніну, який 
має гальмівний вплив на кору великих півкуль. В той 
же час серотонін може брати участь в патогенезі 
гострих мозкових порушень, викликаючи вазокон- 
стрикторний ефект.

Серотонін бере участь в розвитку процесів алер
гії і запалення, підвищує проникність судин, посилює 
хемотаксис і міграцію лейкоцитів у вогнище запа
лення, підвищує вміст еозинофілів в крові, стиму
лює дегрануляцію опасистих клітин та вивільнення 
інших медіаторів алергії і запалення. Серотонінер
гічна система регулює імуногенез: так, зміни рівня 
серотоніну спостерігаються при аутоімунних захво
рюваннях, наприклад, при розсіяному склерозі. Про 
порушеннях серотонінергічної системи при розсія
ному склерозі свідчить пониження вісту лімфоцитів,
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що мають рецептори до серотоніну та низький титр 
протисеротонінових антитіл.

Серотонін грає важливу роль в процесах згор
тання крові, тромбоцити містять значну кількість 
серотоніну, мають можливість затримувати його з 
плазми крові. Серотонін підвищує функціональну 
активність тромбоцитів, схильність до агрегації та 
утворенню тромбів, стимулюючи специфічні серото- 
нінові рецептори в печінці, при цьому серотонін ви
кликає підвищення синтезу печінкою факторів згор
тання крові. Вивільнення серотоніну з пошкоджених 
тканин є одним з механізмів забезпечення згортан
ня крові в місті пошкодження.

Серотонін необхідний для регуляції моторики і 
секреції в шлунково-кишковому тракті. В регуляції 
моторної активності верхніх відділів травного кана
лу приймають участь 5-НТ-1В та 5-НТ-3 рецептори, 
які розташовані на вегетативних гангліях шлунка та 
кишечника. 5-НТ-2В рецептори локалізуються на 
нейронних сплетіннях шлунка, а також на гладень
ких м’язах тонкої і товстої кишки. 5-НТ-4 рецептори 
розташовані на гладеньких м’язах шлуночкової стін
ки та внутрішньоорганних кишечних сплетіннях. При 
дизбактеріозі кишечника секреція серотоніну пони
жується [1].

За допомогою серотонінергічних механізмів ре
гулюється просвіт судин великого кола кровообігу 
[11]. При внутрішньовенному введенні щурам серо
тонін має подвійну на гемодинаміку: спочатку арте
ріальний тиск різко знижується внаслідок реалізації 
рефлексу Бецольда-Яриша, що опосередкований 
впливом на 5-НТ-3 рецептори, надалі тиск підвищу
ється за рахунок активації 5-НТ-2 рецепторів. Кінце
во відмічають стійке і тривале пониження артеріаль
ного тиску внаслідок пресинаптичного гальмування 
за рахунок 5-НТ-1В/Ю рецепторів та активації 5-НТ- 
7 рецепторів судинної стінки [49].

5-НТ-2В та 5-НТ-7 рецептори судинної стінки 
забезпечують вазодилятацію, а 5-НТ-1В/Ю, 5-НТ- 
2А та 5-НТ-2В -  вазоконстрикцію. Внаслідок участі 
5-НТ-2А рецепторів в регуляції тонусу судинної стін
ки приймають участь також ендотеліальні 5-НТ-1,2 
рецептори, за допомогою яких активуються шляхи 
утворення ІЧО-синтази, завдяки чому зростає рівень 
оксиду азоту в клітині і обумовлюючи вазодилята
цію. Тому при блокаді 5-НТ-2А рецепторів ендотелію 
активуються 5-НТ-1,2 рецептори гладеньких м’язів 
та спостерігається вазоконстрикція [34].

Крім того, що серотонінергічна система бере 
участь в регуляції серцево-судинної та травної сис
тем, підтримці м’язового тонусу, чутливості фото- і 
механорецепторів, є дані щодо впливу на сечови
відну систему. Так, порушення в її функціонуванні 
серотоннінергічної системи веде до змін скоротли
вої здатності чашечно-лоханочної системи нирок 
[6,22].

Поряд з реалізацією благодійних фармаколо
гічних реакцій, які пов’язані з дією на серотонінер- 
гічну систему, можливі прояви побічних ефектів, 
наприклад розвиток серотонінового синдрому. Се- 
ротоніновий синдром -  рідкісна, але небезпечна 
реакція організму на прийом лікарських засобів, які 
підвищують серотонінергічну передачу внаслідок

гострого отруєння або передозування лікарських 
засобів (частіше антидепресантів, особливо комбі
нації інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну 
і інгібіторів МАО). До психічних порушень належать 
зміни в психічному статусі (ажіотація, неспокій, делі
рій, ейфорія, маніакальний синдром та інші), симп
томи вегетативної дисфункції (біль в животі, про
нос, гіпертермія, головний біль, тахікардія та інші), 
нервово-м’язові порушення (акатизія, епілепти- 
формні напади та інші).

На початковому етапі серотоніновий синдром 
проявляється переважно змінами з боку шлунко
во-кишкового тракту (диспептичні явища та інше) 
та нервової системи (екстрапірамідні розлади, гі- 
перрефлексія та інше) [48]. Однак, в останній час 
частіше зустрічаються соматоформні дисфункції ве
гетативної нервової системи, серед яких виділяють 
соматоформні розлади серцево-судинної, шлунко
во-кишкової та системи сечовиділення. Частіше по
дібні симптоми виникають у людей, в поведінці яких 
з ’являється депресивна потреба в турботі, рідше у 
надактивних осіб [17,43]. Виникає необхідність по
шуку лікарських засобів, які по-різному мають регу
люючий вплив на серотонінергічну систему.

На підставі того, що мигдалина мозку і гіпокамп 
грають значну роль в розвитку більшості тривожних 
розладів, методи фармакотерапії цих станів вклю
чають бензодіазепінові, небензодіазепінові анксіо- 
літики, транквілізатори, антидепресанти (інгібітори 
моноамінооксидази та інгібітори зворотнього захо
плення серотоніну), бета-адреноблокатори, а також 
рослинні засоби седативної дії, в першу чергу пре
парати валеріани, пустирника, півонії [7].

В останні роки в ряді країн (США, Канада, тощо) 
в якості біологічної домішки стали призначати 5-гід- 
рокситриптофан, відомий як окситриптин, прекур
сор нейротрансміттера серотоніну, який входить до 
складу білків. Його призначають як антидепресант, 
супресант апетиту, засіб при інсомнії, з метою по
ниження апетиту, ваги, блокуючи вихід бета-ендор- 
фінів [36]. В США, країнах Європи 5-гідрокситрип- 
тофан випускається під назвами 5-HTP, Cincofarm, 
Levothym, Levotonine, Oxyfan, Telesol, Tript-OH, 
Triptum. В Росії під назвою «Формула сну посилена», 
в Україні під назвами Смартсмайл, Спортслім, Геніу- 
сплюс та Добраніч.

Хоча побічні ефекти даних біологічних домішок 
невідомі, можливий прогноз наступних порушень 
-  пошкодження клапанів або фіброз серця, в спо
лученні з антидепресантами -  серотоніновий син
дром, в сполученні з карбідопою -  нудота, блювання 
[25,33].

Приймаючи до уваги те, що при астенічному син
дромі порушується реакція адаптації, рекоменду
ють з метою цілеспрямованного лікування до сухого 
екстракту валеріани додавати серотонінвміщуючі 
сполуки, а саме сухий екстракт насіння грифонії, що 
містить 5-гідрокситриптофан. Подібний склад має 
препарат Валесан, що містить 150 мг сухого екстра
кту кореня валеріани та 100 мг сухого екстракту на
сіння грифонії. Призначаючи Валесан хворим з ас- 
тено-неврологічним синдромом та порушенням сну 
при хронічних порушеннях мозкового кровообігу по
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2 капсули на добу 1 раз на день протягом 12 днів, 
у більшості хворих відмічається позитивна динаміка 
скарг, результатів діагностики неврологічної симп
томатики і поліпшення орієтовано-пошукових рухів, 
уваги, працездатності, сну, достовірне пониження 
рівня невротизації, неспокою, підвищення комуніка
бельності та спілкування.

Позитивний вплив проведеної терапії проявля
ється тенденцією до нормалізації головних ритмів 
ЕЕГ. Після проведеного лікування препаратом Вале- 
сан спостерігалося наростання сумарного спектру 
альфа-активності (більше в скроневій, потиличній 
ділянках) бета-2 активності (більше в скроневій, 
центральній, потиличній ділянках) порівняно з по
казниками до лікування. В інтактній півкулі відмічали 
пониження інтенсивності повільної хвильової актив
ності та підвищення інтенсивності спектру альфа 
і бета-активності. Це означає, що Валесан має по
зитивний вплив на регрес неврологічного дефіциту, 
поліпшення показників адаптації і психосоціального 
неспокою і депресії, нормалізацію сну при хронічних 
порушеннях мозкового кровообігу, переважаючи за 
ефективністю дію Валеріани [12].

Ряд досліджень був присвячений вивченню впли
ву Валесану на нейровегетативну симптоматику у 
жінок в клімактеричному періоді. При дефіциті жіно
чих статевих гормонів спостерігаються дисфункці- 
ональні порушення в ЦНС та ВНС, що веде до роз
витку судинної патології, урогенітальних розладів, 
змін структури кісткової тканини, розвитку серцево- 
судинних захворювань, а також до неврологічних, 
психоемоційних, механічних порушень. При цьому 
відмічають також порушення сну, особливо заси
нання. Розвитку синдрому обструктивного апное 
під час сну сприяють жирові відкладення в ділянці 
горлянки, предиктори порушення дихання під час 
сну. Крім того, з віком понижується секреція ендо
генного мелатоніну, особливо в період менопаузи. 
На підставі того, що попередником мелатоніну є се
ротонін, який здійснює важливі фізіологічні функції, 
ґ-передачу нервового імпульсу, регуляцію моторики 
травного каналу, гомеостаз, судинні реакції, пред
ставляється доцільним призначення препарату Ва
лесан для зменшення інтенсивності психоемоційних 
симптомів патологічного клімаксу [47,50].

Біологічно активні речовини екстракту кореня ва
леріани понижують збудливість нервової системи та 
допомагають нормалізувати сон завдяки заспокій
ливій і спазмолітичній дії. Паралельно відновлюєть
ся серцевий цикл, розширюються коронарні судини, 
регулюється секреція і відтік жовчі. З 5-гідрокси- 
триптофану утворюється серотонін, відбувається 
його перетворення в мелатонін, який володіє адап- 
тогенними властивостями, проявляє антидепре
сивну дію. Саме цей компонент поліпшує настрій, 
нормалізує сон, понижує стан неспокою, зменшує 
збудливість. Після прийому Валесану у жінок спо
стерігається позитивна динаміка клімактеричного 
синдрому, стабілізується гемодинаміка, підвищу
ється працездатність, відновлення сну, емоційний 
фон, шо веде до поліпшення якості життя [14].

Екстракт насіння грифонії також входить до скла
ду біодомішки Міраденова, який зменшує розлади в

період предменструального синдрому [2]. Однією 
з найбільш характерних психологічних особливос
тей пацієнтів в менопаузальний період з супутньою 
гіпертонічною хворобою вважають високий рівень 
неспокою, в свою чергу негативний емоційний стан 
погано впливає на перебіг хвороби, ефективності 
лікування, якість життя хворого. Саме тому раціо
нальна терапія пацієнтів з гіпертонічною хворобою 
включає не тільки пониження артеріального тиску до 
цільового рівня, але також терапію розладів неспо
кою і депресії. Застосування Валесану експеримен
тально обґрунтовано, тому що гідрокситриптофан в 
насінні грифонії сприяє утворенню серотоніну, збе
рігаючи емоційну стійкість, знижуючи дратівливість, 
агресивність, усуваючи почуття неспокою, жаху, 
емоційну напругу.

В результаті корекції даних симптомів клімакте
ричних розладів за допомогою Валесану можливо 
суттєве проведення профілактики серцево-судин
них захворювань [3]. Рекомендовано застосування 
Валесану з Клімактопланом з метою поліпшення 
сну, пониження припливів неспокою, покращення 
якості життя [15].

Беручи до уваги сомастичну патологію в екології, 
патогенезі та клінічних розладах сну запропонова
ний засіб «Добраніч», який містить 5-гідрокстрипто- 
фан і мелатонін. 5-гідрокситриптофан, як прекурсор 
серотоніну, має позитивний вплив на тривалість та 
якість сну, що пов’язано зі збільшенням рівня серо
тоніну і пригніченням швидкої фази сну. Це сприяє 
більш глибокому і спокійному сну, усуванню астено- 
депресивних та неспокійно-депресивних проявів 
легкого і помірного ступенів вираженості психосо
матичних станів [5].

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну не 
завжди ефективні при депресіях, тому рекоменду
ють приймати антидепресанти -селективні інгібі
тори серотоніну разом з 5-гідокситриптофаном з 
метою підвищення ефективності фармакотерапії 
[30]. При депресіях ефект 5-гідрокситриптофану 
настає через 3 тижні лікування всіх форм депресій 
за ефективністю досягаючи рівня флуоксетина [39].

Серотонінергічна система залучена в формуван
ня Б-допа-індукованої дискінезії, том при даному 
стані ефективним є 5-гідрокситриптофан [51]. Цей 
засіб може бути включений також в комплекс фар
макотерапії при ушкодженні спинного мозку [28,55]. 
Препарати насіння грифонії і без додавання вале
ріани мають заспокійливий ефект, підвищують на
стрій, регулюють апетит, поліпшують сон, усувають 
депресивні стани [23]. При цьому екстракт насіння 
грифонії зменшує больові почуття і неспокій при 
фіброміалгії, усуває не тільки біль, але і порушен
ня сну, ранкову скутість, синдром подразненого 
кишківника. Зараз екстракт насіння грифонії пред
ставляють в якості препарату лікування опалистості, 
тому що він пригнічує апетит, беручи участь в синтезі 
серотоніну [24,35,42].

Насьогодні прогнозують більш широке викорис
тання 5-гідрокситриптофану. Вважають, що 5-гідро- 
кситриптофан може бути додатковим компонентом 
при лікуванні депресій, тому що це підтверджено до- 
клінічними та клінічними дослідженнями [30]. Також
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вважають, що 5-гідокстриптофан може бути актив
ним засобом для боротьби з мігренню під час мен
струацій та навіть вагітності [19].

Розроблений компанією Інтерхім Україна біоло
гічна домішка грифонії Смартсмайл, що містить в 
1 капсулі 100 мг сухого екстракту насіння грифонії, 
усуває дратівливість, неспокій, поліпшує сон, контр
олює апетит. Препарат приймають під час їжі, що 
допомагає контролювати апетит, засіб також реко

мендується для легкої, нешкідливої корекції наслід
ків стресу, проявів депресії і відновлення емоційного 
фону.

Вивчення в подальшому серотонінергічної сис
теми призведе до пошуку нових лікарських засобів 
модулюючи її функції з можливістю їх використання 
в майбутньому для лікування багатьох патологічних 
станів, які сьогодні важко підлягають фармакологіч
ній корекції.
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СЕРОТОНІН: ВІД НЕЙРОМЕДІАТОРУ ДО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ 
Зайченко Г. В., Горчакова Н. О.

Вісник проблем біології і медицини -  2017 -  Вип. 3, том 1 (137) 55



ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Резюме. В оглядовій статті наведені дані щодо історії відкриття серотоніну, його метаболізму, фізіоло
гічних, біохімічних, фармакологічних властивостей. Зазначені види серотонінергічних рецепторів та ефекти, 
які виникають при їх збудженні та пригніченні. Наведені дані щодо фармакологічних властивостей інтерме- 
діанту серотоніну-5-гідрокситриптофану та аспекти його застосування в клінічній практиці в моно- та комп
лексній фармакотерапії.

Ключові слова: серотонін, серотонінергічні рецептори, фізіологічна, фамакологічна дія, 5-гідрокси- 
триптофан.

УДК 615.275:612.327
СЕРОТОНИН: ОТ НЕЙРОМЕДИАТОРА ДО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
Зайченко А. В., Горчакова Н. А.
Резюме. В обзорной статье приведены данные относительно истории открытия серотонина, его ме

таболизма, физиологических, биохимических фармакологических свойств, влияния на разные органы 
и системы. Обозначены виды серотонинэргических рецепторов и эффекты, которые возникают при их 
возбуждении и угнетении. Приведены данные относительно фармакологических свойств интермедианта 
серотонина-5-гидрокситриптофана и аспекты его применения в клинической практике в моно- и комплек
сной фармакотерапии.

Ключевые слова: серотонин, серотонинэргические рецепторы, физиологическое, фармакологическое 
действие, 5-гидрокситриптофан.

UDC 615.275:612.327
SEROTONIN: FROM NEUROMEDIATOR TO DRUG
Zaichenko A. V., Gorchakova N. A.
Abstract. Emotional status of people is connected with mediator system’ function and especially serotonin. 

First mention about serotonin is concerned to the XIXth century. Serotonin is 5-hydroxytriptaminum is formed from 
aminoacid triptiphanum. Its intermediant is 5-hydroxytryptophanum. It has 7 types of serotoninergic receptors some 
of them has subtypes. Activation of its receptors is connected with other mediator system -  glutamate, dopamine, 
GABA. Most types of receptors are metabolititropic only 5-HT3 receptors are ionotropic. Srotoninergic system plays 
the important role in central nervous system activity. The changes of serotonin level in blood are conjugated with the 
damages of behavior, with depression, schizophrenia, suicides, alcoholism, migrene. Analgetic action of serotonin 
is connected with endogenous opiates, it can liberate beta-endorphines from the anterior hypophysis cells.

Insomnia is connected with serotonin dismetabolism. The triptones are the new class of drugs for migrene 
treatment. Serotoninergic system regulates immunogenesis and allergic reactions. Serotonin plays the important 
role in the blood coagulation. Serotonin increases thrombocytes functional activity. Serotonin is necessary for 
motility and secretion of stomach and intestines. By means of serotoninergic mechanisms the vessels’ tonus is 
regulated.

The adverse effects may be connected with serotonin system also. Serotonin syndrome may be appeared 
after antidepressants’ use, especially after combination of drugs with the different mechanisms of action. It can 
be manifested as the nervous system, gastric intestines system, rine system. Last years in the European countries 
and USA the precursor of serotonin as 5-hydroxytryptophanum is used as biological addition. It is contained with 
Griffonia seeds. It is used in mono- and complex pharmacotherapy to increase adaptation, to improve sleeping, to 
remove depression. It may be recommended in menopausae for cardiovascular system diseases prophelaxis, in 
insomnia, asteno-depressive syndrome.

Keywords: serotonin, serotoninergic receptors, physiological, pharmacological action, 5-hydroxytryptophan.
Рецензент  — проф . Д е в ’яткіна T. О.

Стаття надійшла 1 9 .0 5 .2 0 1 7  року

56 Вісник проблем біології' і медицини -  2017 -  Вип. 3, том 1 (137)


