
мелатонін та інші. До другої групи можна віднести захисні фер
менти: супероксиддисмутаза, каталазу, глутатіонредуктазу, глу- 
татіон пероксидазам (ГП) і глутатіонтрансфераза (ГТ). ГП каталі
зує розклад гідроперекисів ліпідів нерадикальним шляхом за 
допомогою глутатіону відновленого, а також низько- та високо- 
молекулярні сполуки, що містять тіольні- та селеногрупи, зокре
ма цистеїн, цистін. Третя захисна система спрямована на де
токсикацію Fe2+ в організмі: окислення і зв'язування іонів Fe2+. 
У плазмі крові ця система представлена ферментом церулопла- 
зміном. Знання цих систем дозволить у подальшому, на основі 
відповідних експериментальних та клінічних досліджень, прово
дити більш цілеспрямований та ефективний пошук, розробку та 
впровадження фармакологічних препаратів, яким притаманна 
антиоксидантна та цитопротекторна активності.

Останнім часом виділені спеціальні органели - пероксисо- 
ми, у яких зосереджені специфічні ферментні системи ВРПО. Крім 
того, знайдені біологічно активні речовини (біоантиоксиданти), 
які здатні в невеликих концентраціях гальмувати ВРПО шляхом 
впливу на одну або декілька ланок систем утворення активних 
форм кисню, реактивувати антиоксидантні ферменти, тощо. Ці 
сполуки в переважній більшості містяться у рослинній сировині. 
Одним із можливих складів на нашу думку є комплексний фіто- 
поліекстракт до складу якого входять дозволені до медичного 
застосування лікарські рослини (корені і кореневища валеріани, 
плоди глоду, трава звіробою, листя м'яти перцевої, шишки хме
лю, плоди калини). Рідкий поліекстракт, який містить до 35% 
спирту етилового.
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У багатьох дослідженнях доведено, що у патогенезі бага
тьох захворювань, в тому числі серцево-судинної системи, ле
гень, важливу роль грає оксидативний стрес, що призводить до 
порушення мембран клітин та їх загибелі. Тому застосування 
препаратів, що здатні попереджувати або послаблювати уражен
ня клітин вільними радикалами є важливою частиною терапії. 
Одними з таких речовин є флавоноїди, в тому числі сакуранетин.
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Bittencourt-Mernak та інші досліджували профілактичний та 
терапевтичний вплив сакуранетину на ліпополісахарид (ЛПС)- 
індукований синдром гострого ураження легень у мишей, які 
отримували сакуранетин за 30 хв. до або через 6 год. після ін
стиляції ЛПС. Після застосування флавоноїду рівень TNF-a та IL- 
1в у тканині легень знизився [1].

Дослідження Mernak та ін. довели, що застосування саку
ранетину сприяє зменшенню запалення у мишей з синдром гост
рого ураження легень [2].

У дослідженнях Kim та ін. досліджувався механізм проти
запальної активності сакуранетину. Клітини стимулювалися інте
рфероном або ЛПС, після чого піддавалися впливу сакуранетину. 
Було доведено, що сакуранетин пригнічував синтез індуцибель- 
ної NO-синтази та ЦОГ-2. У випадку однократного стимулювання 
ЛПС та інтерфероном Y, сакуранетин пригнічував синтез TNF-a, 
IL-6 та IL-12 [3].

Sakoda та інші висловили гіпотезу, що сакуранетин може 
пропонуватися як препарат для лікування алергічної астми, ви
кликаної запаленням дихальних шляхів. Дослідження проводили 
на мишах лінії BALB/c, яким вводили сакуранетин у дозі 20 мг/кг. 
Дане лікування сприяло зниженню рівня IgE у сироватці крові, 
зменшенню запалення у легенях (нормалізувалися показники 
еозинофілів, нейтрофілів та цитокінів Th2/Thl7). За результата
ми даного дослідження було висловлено припущення, що дія 
сакуранетину полягає у пригніченні Враховуючи можливі механі
зми, сакуранетин діє за рахунок пригнічення активації білків ERK 
1/2, JNK, p38 та STAT3 у легенях [4].

Виходячи з результатів багатьох досліджень, можна зроби
ти висновок, що сакуранетин є перспективною сполукою, яка 
може застосовуватися як високоефективний антиоксидант. Проте 
необхідні подальші дослідження його фармакологічних ефектів, 
механізмів їх прояву та можливих побічних ефектів.
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Головною складовою високого рівня якості життя і його по
вноцінності є психічне здоров'я і благополуччя людини. В остан
нє десятиліття майже в усіх розвинутих державах світу та Україні 
відмічається невпинне зростання різноманітної патології ЦНС.

Мета роботи - експериментально обґрунтувати доцільність 
пошуку в ряді перспективних похідних 2-оксоіндоліну сполук з 
нейропсихотропною дією, з'ясувати фармакологічні властивості 
та механізми дії сполуки-лідера.

Матеріали і методи: На статевозрілих щурах-самцях лінії 
Вістар вивчали нейротропну активність 24 сполук (аміди і ефіри) 
із числа похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, що син
тезовані у Національному фармацевтичному університеті, м. Хар
ків. Скринінг проводили у програмах PASS і GUSAR; поведінко- 
вих тестах: «відкрите поле», «піднесений хрестоподібний лабі
ринт», «чорно-біла камера»; експериментальний невроз; аналі
зували рецепторні системи (адренергічну, дофамінергічну, серо- 
тонінергічну, ГАМК-ергічну, М-холінергічну та Н-холінергічну); 
токсикологічні; імуноферментні (рівень моноамінів і ГАМК у кро
ві; продуктів обміну моноамінів у сечі); біохімічні (стан перокси- 
дації, активність глутаматдекарбоксилази (ГДК) і ГАМК- 
трансамінази у головному мозку та методи статистики і системно
го аналізу.

При скринінгу у програмах PASS і GUSAR встановлено, що 
вони низькотоксичні, можуть виявляти нейротропну, антигіпок- 
сичну, протизапальну, протипухлинну, противірусну та рецепто
рну активність і пригнічувати ГАМК-амінотрансферазу. Проаналі
зовані зміни емоційно-поведінкових реакцій щурів у специфічних 
етологічних тестах на наявність анксіолітичних властивостей. За 
результатами яких проведено лінійний дискримінантний аналіз і 
виявлена сполука-лідер. Встановлено, що вона при в/о введенні
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