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АНОТАЦІЯ 

 Луценко Р. В. Фармакологічні властивості нових похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як перспективних нейротропних 

засобів. ‒ Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Національний фармацевтичний 

університет МОЗ України, Харків, 2021. 

 

 У дисертації наведене нове вирішення актуальної проблеми фармакології, 

що спрямоване на пошук ефективних нейротропних засобів у ряді простих 

амідів і естерів похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. Шляхом 

експериментальних досліджень встановлена нова перспективна сполука           

(2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід, 

лабораторний шифр 18) для покращення лікування тривожних розладів з 

органопротекторними властивостями та речовини з виразною антидепресивною 

й актопротекторною активністю.  

Проведено скринінг 24 похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти у 

компʼютерних програмах PASS і GUSAR, на основі якого встановлено, що 

деякі сполуки низькотоксичні та виявляють нейротропну (анксіолітичну, 

протисудомну, снодійну, ноотропну, антидепресивну), антигіпоксичну, 

протизапальну, протипухлинну і противірусну дії, взаємодіють з 5-НТ-, ГАМК-, 

NMDA- і ANMP-рецепторами та пригнічують ГАМК-трансферазу. Для 

подальшого дослідження анксіолітичної активності було відібрано 17 речовин з 

лабораторними шифрами (2, 18, 15, 1-В, 1-Ф, Г, 3.85, 38, 17/92, 942, М, ІК, Гіп-

1, 18-4, 18-5, ІЕ та 1425). На основі аналізу емоційно–поведінкових реакцій у 

тестах «піднесений хрестоподібний лабіринт», «чорно–біла камера» і 

«конфліктної поведінки» у порівнянні з діазепамом виявлено найактивнішу 

сполуку 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацета-

мід (умовна назва 18) з анксіолітичною дією, що у тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» у щурів характеризувалась збільшенням кількості 

виходів у відкриті рукава у 1,5 разу (р<0,001), часу перебування у відкритому 
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просторі у 2,7 разу (р<0,001), кількості зазирань донизу з лабіринту і зменшенням 

кількості болюсів у 1,9 разу (р<0,001). У тесті «чорно-біла камера» сполука 18 

зменшувала латентний період першого визирання в освітлений відділ камери в 

1,4 разу (p<0,01) й збільшувала кількість та час визирань. Вона зменшувала 

латентний період виходу в освітлений відсік в 1,6 разу (p<0,001), збільшувала 

кількість виходів і час перебування в освітленій частині в 1,7 разу (p<0,05) й 

1,9 разу (p<0,001) відповідно та збільшувала відсоток щурів, що визирали або 

виходили з темного відділу камери, а також зменшувала кількість болюсних 

кульок в 1,9 разу (p<0,001). Сполука-лідер у тесті «поведінка, що карається» 

вірогідно зменшувала латентний період караного взяття води з поїлки та 

збільшувала кількість підходів до неї. Все це свідчило про наявність виразної 

анксіолітичної активності у сполуки 18.  

Розширено уявлення про токсичні властивості похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти. Встановлено, що у мишей при внутрішньо -очеревинному 

введенні найменша смертельна доза (LD16) речовини 18 становила 1920 мг/кг, а 

LD100= 4500 мг/кг, LD50 – 3250±159 мг/кг. При ентеральному введенні LD50 цієї 

речовини складала більше 3000 мг/кг. Встановлено, що доза сполуки-лідера 

1,0 мг/кг не викликала ефекту, мінімальна терапевтична доза ED16 – 4,5 мг/кг, 

максимальна терапевтична доза ED100 становила 48 мг/кг за анксіолітичною 

активністю у тесті «поведінка, що карається». Експериментально визначена ED50 

на щурах при внутрішньоочеревинному уведенні дорівнювала 11,9±2,85 мг/кг. 

Сполука 18 виявилась менш токсичною за діазепам у 88 разів і за показником 

терапевтичного індексу перевищувала діазепам у 14,8 разу. 

У сполуки 18 встановлена стреспротективна дія у щурів, що 

підтверджувалась попереджуванням зменшення відносної маси тимуса в 1,5 разу 

(р<0,05), зменшенням відносної маси надниркових залоз у 1,7 разу (р<0,01) і 

відсутністю виразкоутворення в шлунку. Сполука-лідер при стресі у крові 

знижувала вмісту ТБК-АП у 2 рази (р<0,02) та в 1,7 разу порівняно з діазепамом, 

нормалізувала активність СОД і каталази, на які не впливав діазепам. Речовини 18 у 

головному мозку зменшувала вміст ТБК-АП в 1,4 разу (р<0,02) й підвищувала 

активність каталази та СОД. У тканині печінки вона запобігала накопиченню ТБК-
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АП і підвищувала активність СОД, у міокарді ‒ зменшувала вміст ТБК-АП в 

1,4 разу (р<0,01). При гострому іммобілізаційному стресі сполука 18 коригувала 

обмін пуринів і білірубіну активніше за діазепам. У тесті «відкрите поле» вона 

попереджала стресорні розлади поведінки, що підтверджувалось збільшенням 

кількості перетнутих квадратів у 2,1 разу (р<0,001) порівняно зі стресом і в 1,5 разу 

порівняно з діазепамом (р<0,01), кількості вставань в 1,6 разу (р<0,05), вірогідним 

зменшенням кількості болюсів і збільшенням кількості актів грумінгу. При стресі 

сполука 18 вірогідно збільшувала кількість виходів у відкриті рукава лабіринту і 

зменшувала кількість болюсів у 2,2 разу (р<0,001), що свідчило про зменшення 

відчуття страху. У тесті «поведінка, що карається» речовина 18 збільшувала 

кількість підходів до поїлки в 1,7 разу (р<0,001). При тривалому введенні (30 днів) 

сполука 18 не викликала толерантності, про що свідчили зменшення часу 

латентного періоду взяття води з поїлки в 1,6 разу (р<0,001) порівняно з контролем і 

в 1,3 разу (р<0,02) порівняно з діазепамом, а також вірогідне збільшення кількості 

підходів до поїлки у тесті «поведінка, що карається. У тесті «вертикальний екран» 

сполука 18 не викликала міорелаксації, на відміну від діазепаму.  

При визначенні механізму дії встановлено, що сполука 18 виявляла 

антагонізм до клонідину, що підтверджувалось в тесті «відкрите поле» зменшенням 

часу латентного періоду першого переміщення в 1,3 разу (p<0,05), збільшенням 

кількості виходів до центру в 2,5 разу (p<0,001), збільшенням кількості перетнутих 

квадратів у 2,1 разу (p<0,001) та кількості вставань у 2,4 разу (p<0,001), а також 

зменшенням кількості болюсів у 3,2 разу (p<0,001). Аналогічні зміни відмічались і 

через 24 год. Уведення речовини 18 посилювало вегетотропні ефекти L-ДОФА (100 

мг/кг), що через 30 хвилин характеризувалось посиленням екзофтальму у 5,5 разів 

(р<0,001), гіперсалівації у 3,5 рази (р<0,001) і пілоерекція виникала у 40% щурів. 

Аналогічний вплив спостерігався через 60 хвилин і 90 хвилин. Це може свідчити 

про залучення адренергічної системи в нейротропні ефекти сполуки-лідера. На 

користь серотонінергічних механізмів дії цієї речовини вказували дані, що вона на 

тлі 5-окситриптофану (300 мг/кг) зменшувала кількість хитань головою через 20 хв 

у 2,1 разу (р<0,001), через 30 хв ‒ у 3,5 рази порівняно з 5-окситриптофаном 

(300 мг/кг) (р<0,001) і в 1,4 разу порівняно з діазепамом (р<0,05).  
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Показана участь холінергічної системи в анксіолітичній дії  сполуки-лідера, 

про що свідчило подовження під впливом сполуки 18 латентного періоду початку 

тремору і зменшення загальної тривалості тремору в 1,8 разу (р<0,001) 

викликаного ареколіном, а також вірогідне збільшення латентний період 

настання тремору і зменшення тривалості тремору порівняно з уведенням 

нікотину. Сполука 18 активувала ГАМК-ергічну нейротрансмісію, що 

підтверджувалось на тлі дії пентилентетразолу збільшенням тривалості латентного 

періоду початку судом в 1,9 разу (р<0,001), вірогідним зменшенням кількості судом 

у 2,1 разу і тривалості судомного періоду в 2,3 разу (р<0,001). При цьому речовина 

18 зменшувала інтенсивність судомного синдрому в 1,7 разу (р<0,001) і вірогідно 

подовжувала латентний період початку судом порівняно з діазепамом. На тлі дії  

пікротоксину сполука 18 вірогідно подовжувала латентний період початку судом у 

2 рази, зменшувала кількість судом у 1,9 разу  та запобігала летальності щурів.  

Профілактично-лікувальне внуртішньошлункове застосування сполуки 18 

кожні 3 доби при експериментальному неврозі (30 діб) у тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» збільшувало кількість виходів у 2,7 разу (р<0,001), час 

перебування у відкритій частині лабіринту у 1,9 разу (р<0,001). Ця речовина 

нормалізувала кількість зазирань донизу та зменшувала кількість болюсів у 2,0 

рази (р<0,001). У тесті «чорно-біла камера» речовина 18 зменшувала латентний 

період першого визирання в освітлений відсік камери в 1,3 разу (р<0,01), вірогідно 

збільшувала кількість і час визираннь в освітлений відсік камери, відповідно, в 

1,6 разу і в 1,5 разу. Також вона вірогідно зменшувала латентний період першого 

виходу в освітлений відсік камери і кількість виходів у 1,3 разу та 1,6 разу, 

відповідно, і збільшувала час перебування щурів у освітленому відсіку камери в 

1,8 разу (р<0,05) та зменшувала кількість болюсів у 1,3 разу (р<0,02). Ця речовина 

при неврозі у тесті споживання сахарози збільшувала кількість підходів до поїлки 

з сахарозою в 1,4 разу (p<0,02) і кількість випитої сахарози в 1,3 разу (p<0,02). Все 

це свідчило про ефективне коригування сполукою 18 розладів емоційно -

поведінкових реакцій у щурів при експериментальному неврозі. 

Встановлено, що введення речовини 18 (30 діб) інтактним щурам не 

викликало вірогідних змін вмісту моноамінів та їх співвідношення у крові, що 



6 
може свідчити про її безпечність стосовно виникнення психоміметичного 

впливу, здатності викликати залежність та мнестичні розлади. Також отримано 

відомості про участь адренергічних та серотонінергічних механізмів у захисній 

дії сполуки 18 при експериментальному неврозі, що обумовлено зменшенням 

рівня адреналіну і збільшенням НА та ДА в середньому в 1,4 разу (р<0,01), 

підвищенням рівня 5-НТ у 2,0 рази (р<0,002) у крові та зменшенням вмісту 

продуктів метаболізму моноамінів (ГВК, ВМК і 5-ОІОК) у сечі.  

На моделі неврозу (30 днів) поглиблено уявлення про участь системи ГАМК 

у реалізації протиневротичної дії сполуки-лідера, що підтверджувалось 

зниженням вмісту глутамінової кислоти в 1,5 разу (р<0,002), підвищення вмісту 

ГАМК у 2,1 разу (р<0,001), підвищенням активності ГДК в 1,3 разу (р<0,001) і 

нормалізацією активності ГАМК-Т у тканинах головного мозку. Про це свідчило 

також відновлення кореляційних зв’язків, що відсутні при неврозі, між 

поведінковими паттернами й показниками моноамінергічної та ГАМК-ергічної 

системами. Зокрема, під впливом речовини 18 у тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» кількість виходів у відкритий рукав сильно корелювали з вмістом ДА 

(r=+0,80), 5-НТ (r=+0,80), ГВК (r=-0,87), ВМК (r=-0,82), глютамінової кислоти (r=-

0,89) і ГАМК (r=+0,75), у тесті «чорно-біла камера» кількість виходів у освітлений 

відсік утворювала 13 сильних зв’язків, зокрема з вмістом ДА (r=+0,93), 5-НТ 

(r=+0,87), ГВК (r=-0,81) і ГАМК (r=+0,75). Це може свідчити, що вплив сполуки 

18 на ці нейромедіаторні ланки сприяв відновленню емоційно-поведінкових 

реакцій. Сполука-лідер відновлювала кількість кореляцій, що формувались 

навколо кількості болюсів (ключовий показник тривожності) у тестах «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» і «чорно-біла камера». Аналіз ангедонії  та ї ї  корекції  

при неврозі доповнюють механізми дії сполуки 18, у які може бути залучена 

серотонінергічна система. Про це свідчили міцні зв’язки між вмістом 5-НТ у 

сироватці крові та кількістю підходів до поїлки (r=+0,94) і загальною кількістю 

спожитої сахарози (r=+0,95). Формування вірогідних зв’язків між вмістом ГАМК 

у сироватці крові та кількістю підходів до поїлки (r=+0,83), перевагою вживання 

сахарози (r=+0,96) і загальною кількістю спожитої сахарози (r=+0,94) свідчить на 

користь участі ГАМК-ергічної системи у ефективності сполуки 18 при ангедонії. 
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 Встановлені антидепресивні афекти похідних 2-оксоіндоліну в тестах 

Порсолта та «підвішування за хвіст», які тривали щонайменше 24 год. Сполуки 

ГАК і Гіп-1 за активністю перевищували препарат порівняння іміпрамін.  

Уперше показано, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

мають актопротекторну активність. За умов нормотермії (+24 С0) тривалість 

плавання щурів подовжували сполуки 18, ГАК, 15, Гіп-1 і 1407. При гіпотермії 

ефективними виявились речовини 18,15, 3.85, Гіп-1, Е-38, 1407. Речовина 15 за 

активністю переважала субстанцію етилтіобензімідазолу (бемітил). При 

гіпертермії (+40 0С) позитивно впливали сполуки 18, 15, ГАК, Гіп-1, К, 3.85,     

2-Т, 1425 та 1407. 

Таким чином, продемонстровано, що сполука 18 чинила виразну 

анксіолітичну, антистресорну, протисудомну, антидепресивну й 

актопротекторну дії, які обумовлені впливом на рецепторні, нейромедіаторні та 

метаболічні процеси. Захисний вплив сполуки 18 при неврозі обумовлений 

регуляцією моноамінергічних процесів, зниженням вмісту глутамінової 

кислоти, підвищенням ГАМК, ГДК та пригніченням активності ГАМК-Т у 

тканинах головного мозку.  

 Дведена органопротекторна дія сполуки 18 (12 мг/кг), що характеризувалась 

при адреналіновому міокардиті позитивним впливом на порушені 

електрокардіографічні показники (тривалість PQ, QT, Р, Т і систолічним 

показником), біохімічні маркери функціонального стану (КК -МВ, АсАТ, АлАТ, 

СОД, каталаза, ТБК-АП) і морфологічні (стан м’язових волокон, посмугованості, 

кровонаповнення) параметри серцевого м’язу. При гострому 

тетрахлорметановому гепатиті сполука 18 виявляла гепатопротекторну 

активність, на що вказувало виживання 100% тварин, зменшення КМ печінки в 1,4 

(р<0,01), ферментів-маркерів ушкодження гепатоцитів (АлАТ, АсАТ), вмісту 

загального білірубіну та його фракцій у сироватці крові. Також сполука-лідер 

сприяла збереженню печінкових часток, зменшувала інфільтрацію та явища 

склерозу краще за етилметилгідроксипіридину сукцинат. Застосування речовини 

18 не коригувало етиленгліколеве й гліцерол-індуковане гостре ураження нирок у 

щурів, що супроводжувалось порушеннями функції та структури органу. 
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Обґрунтовано доцільність створення на основі речовини 18 препарату  для 

лікування невротичних, пов’язаних зі стресом та соматоформних розладів з 

виразною органопротекторною дією. Сполуку-лідер можна позиціонувати для 

подальших клінічних випробувань в якості нового безпечного засобу для 

лікування генералізованих тривожних розладів, посттравматичних стресорних 

розладів, астенії, тривожно-невротичних станів (емоційна лабільність, порушення 

пам’яті, зниження концентрації та уваги), неспокою, страху, неврозів нав’язливих 

станів і профілактики стресорних станів, зокрема перед оперативним втручанням. 

На підставі дослідження похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

показані перспективи використання сполуки 18 в якості анксіолітичного засобу 

(інформаційний лист про нововведення у сферу охорони здоров’я №100-2014) і 

антидепресивного засобу (інформаційний лист про нововведення у сферу охорони 

здоров’я №100-2015). Розроблено та впроваджено науково-методичний підхід 

пошуку засобів для лікування депресивних розладів, що ґрунтується на 

поетапному дослідженні специфічної активності потенційних антидепресантів , і 

висвітлений у методичних рекомендаціях «Експериментальне вивчення нових 

антидепресивних засобів» (Київ, ДЕЦ, 2014). 

Ключові слова: похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, анксіолітична, 

антистресорна, антиоксидантна, органопротекторна, антидепресивна, 

актопротекторна дії, невроз, моноаміни, гамма-аміномасляна кислота. 
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ABSTRACT  

R.V. Lutsenko Pharmacological properties of new 2-oksoindoline-3-

glyoxylic acid derivatives as prospective neurotropic drugs. ‒ Manuscript. 

Thesis for a Doctor Medicine degree on specialty 14.03.05. – Pharmacology. 

National Pharmaceutical University of Ministry of Health Care. – Kharkiv, 2021. 

 

The thesis is concerned with a new solution to the topical problem of Pharmacology, 

which is aimed at search for modern and effective neurotropic agents like amides and ethers 

of 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid derivatives. Experimental studies have established a new 

prospective compound (2-hydroxy-N-naphthalen-1-yl-2- (2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-

ylidene)-acetamide, laboratory code 18) to improve the treatment of anxious disorders with 

organoprotective properties and substances with expressed antidepressant and 

actoprotective activity. 

It was done screening of 24 derivatives of 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid in computer 

programs PASS and GUSAR, based on which it was found that some compounds are low-

toxic and they detect neurotropic (anxiolytic, anticonvulsant, hypnotic, nootropic, 

antidepressive), anti-inflammatory, anti-tumoral, antiviral effect and interact with 5-HT-, 

GABA-, NMDA- and ANMP-receptors and inhibit GABA-transferase. For further study of 

anxiolytic activity, 17 substances with laboratory codes (2, 18, 15, 1-B, 1-F, G, 3.85, 38, 

17/92, 942, M, IR, Gip-1, 18-4, 18-5, IE and 1425) were collected. Based on the analysis of 

emotional and behavioral reactions in the tests “elevated cruciform labyrinth test”, “black and 

white camera” and “conflict behavior” in comparison with diazepam revealed the most active 

compound 2-hydroxy-N-naphthalen-1-yl-2- (2- oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide 

(conventional name 18) with anxiolytic action, which in the test “elevated cruciform 

labyrinth” was characterized in rats by increasing the number of exits to the “open sleeves” by 

1.5 times (g <0.001), spent time in the open space 2.7 times (p <0.001), the number of views 

to the bottom of the labyrinth and the reduction in the number of pain 1.9 times (p <0.001). In 

the “black-and-white” camera test, compound 18 reduced the latency of the first view to the 

illuminated chamber by 1.4 times (p <0.01) and increased the number and time of views. It 

reduced the latency period in the illuminated compartment by 1.6 times (p <0.001), increased 

the number of exits and residence time in the illuminated part by 1.7 times (p <0.05) and 1.9 
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times (p <0.001) respectively, and increased the percentage of rats that looked or came out of 

the dark part of the chamber, and reduced the number of bolus balls by 1.9 times (p <0.001). 

The lead compound in the “punishable behavior” test probably reduced the latency period of 

punitive drinking water and increased the number of approaches to it. All this indicated the 

presence of pronounced anxiolytic activity in compound 18. 

The presentation of  toxicological properties of 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid 

derivatives is expanded. It was found that in mice with intraperitoneal administration, the 

lowest lethal dose (LD16) of substance 18 was 1920 mg / kg, and LD100 = 4500 mg / kg. 

During intraperitoneal administration, the LD50 of compound 18 in mice was 3250 ± 159 

mg / kg. During enteral administration LD50 of this substance was more than 3000.0 mg / 

kg. It was found that the dose of the lead compound 1.0 mg / kg had no effect, the minimum 

therapeutic dose of ED16 was 4.5 mg / kg, and the maximum therapeutic dose of ED100 

was 48 mg / kg. It was experimentally determined that ED50 in rats by intraperitoneal 

injection (IP) was 11.9 ± 2.85 mg / kg. The compound 18 was 88 times less toxic to 

diazepam and 14.8 times exceeded diazepam. 

It was found that the compound 18 possesses stress-protective effect in rats, which 

was confirmed by the prevention of 1.5 times decrease in the relative mass of the thymus (p 

<0.05), the normalization of the relative mass of the adrenal glands and the prevention of 

stomach ulcers. The compound-leader during stress, it is prevented by disturbances of 

peroxidation. In the blood, it reduced the content of TBA-AP in 2 times (p <0.02) and 1.7 

times compared with diazepam, normalized the activity of SOD and catalase, which was not 

affected by diazepam. Substance 18 in the brain reduced the content of TBK-AP by 1.4 

times (p <0.02) and restored the activity of catalase and SOD. In liver tissue under stress, it 

prevented the accumulation of TBK-AP and increased the activity of SOD, in the 

myocardium - reduced the content of TBK-AP by 1.4 times (p <0,01). Under acute 

immobilization stress, compound 18 adjusted purine and bilirubin metabolism more actively 

than diazepam. In the “open field” test, it prevented stress disorders, which was confirmed 

by an increase in the number of “crossed squares” by 2.1 times (p <0.001) compared with 

stress and 1.5 times compared with diazepam (p <0.01), the number of rises 1.6 times (p 

<0.05), a probable decrease in the number of boluses and an increase in the number of acts 

of grooming. Under stress, compound 18 probably increased the number of exits into the 
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“open sleeves” of the labyrinth and reduced the number of bolus 2.2 times (p <0.001), and it 

indicates fear decrease. In the test “punishable behavior” substance 18 increased the number 

of approaches to the drinker by 1.7 times (p <0,001). During prolonged administration (30 

days), it did not cause tolerance. This was evidenced by a decrease in the latency period of 

water intake from the drinker by 1.6 times (p <0.001) compared with control and 1.3 times 

(p <0.02) compared with diazepam, as well as a probable increase in the number of 

approaches to drinking water in tests “punishable behavior”. In the “vertical screen” test, 

compound 18 did not cause muscle relaxation, unlike diazepam. 

The compound 18 determined antagonism to clonidine, which was confirmed in the 

test “open field” by reducing the latency period of the first movement by 1.3 times (p 

<0.05), increasing the number of exits to the center by 2.5 times (p <0.001), an increase in 

the number of crossed squares by 2.1 times (p <0.001) and the number of rises by 2.4 times 

(p <0.001), as well as a decrease in the number of boluses by 3.2 times (p <0.001). Similar 

changes were observed after 24 hours. The administration of the substance 18 enhanced the 

vegetotropic effects of L-DOPA (100 mg / kg), which after 30 minutes was characterized by 

an exophthalmia increase in 5.5 times (p <0.001), hypersalivation in 3.5 times (p <0.001) 

and piloerection occurred in 40 % of rats. 

A similar effect was observed after 60 minutes and 90 minutes. This may indicate the 

involvement of the adrenergic system in the neurotropic effects of the lead compound. Due 

to serotonergic mechanisms of action of this substance indicated data that it against the 

background of 5-oxytryptophan (300 mg / kg) reduced the number of shakes of the head 

after 20 minutes by 2.1 times (p <0,001), after 30 min - by 3.5 times compared with 5-

oxytryptophan (300 mg / kg) (p <0,001) and 1.4 times compared with diazepam (p <0,05). 

The participation of the cholinergic system in the anxiolytic action of the lead 

compound has been determined. The compound 18 activated GABA-ergic 

neurotransmission, which was confirmed by Pentylenetetrazole by increasing the duration 

of the latent period of seizures by 1.9 times (p <0.001), a probable decrease in the number of 

seizures by 2.1 times and the duration of the seizure period by 2.3 times (p <0.001). The 

substance 18 reduced the intensity of convulsive syndrome by 1.7 times (p <0,001) and 

significantly prolonged the latent onset of seizures compared with diazepam. Against the 

background of picrotoxin, compound 18 significantly prolonged the latent onset of seizures 
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by twice, reduced seizures by 1.9 times, and prevented rat mortality. 

Preventive and intragastric use of compound 18 every 3 days in experimental 

neurosis (30 days) in the test “elevated cruciform labyrinth” increased the number of exits 

by 2.7 times (p <0.001), the time spent in the open part of the labyrinth by 1.9 times (p 

<0.001). This substance normalized the number of peeks to the bottom and reduced the 

number of boluses by 2.0 times (p <0.001). In the test “black and white camera” of 

substance 18 reduced the latency period of the first view in the illuminated compartment of 

the camera by 1.3 times (p <0,01), probably increased the number and time of views in the 

illuminated compartment of the camera, respectively, 1.6 times and 1.5 times. It also 

significantly reduced the latency period of the first exit to the illuminated chamber 

compartment and the number of exits by 1.3 times and 1.6 times, respectively, and 

increased the residence time of rats in the illuminated chamber compartment by 1.8 times (p 

<0.05) and reduced the number of boluses by 1.3 times (p <0.02). This substance in 

neurosis in the test of sucrose consumption increased the number of approaches to drinking 

with sucrose by 1.4 times (p <0.02) and the amount of sucrose drunk by 1.3 times (p <0.02). 

All this detected the effective correction of the compound 18 disorders of emotional and 

behavioral responses in rats with experimental neurosis. 

It was found that the introduction of the substance 18 (30 days) to intact rats did not 

cause significant changes in the content of monoamines and their ratio in the blood, which may 

indicate its safety in terms of psycho-mimetic effects, the ability to cause addiction and mnestic 

disorders. The information on the participation of adrenergic and serotonergic mechanisms in 

the protective action of compound 18 in experimental neurosis was received, and it was found 

due to a decrease in adrenaline and an increase in NA and DA by an average of 1.4 times (p 

<0.01), an increase in 5-HT in 2, 0 times (p <0.002) in the blood and a decrease in the content of 

monoamine metabolism products (GVC, IUD and 5-OIOC) in the urine. 

During neurosis (30 days) in-depth understanding of the participation of the GABA 

system in the development of the anti-neurotic action of the lead compound, which was 

confirmed by a decrease in glutamic acid content by 1.5 times (p <0.002), an increase in GABA 

content by 2.1 times (p <0.001), increasing the activity of the GAD by 1.3 times (p <0,001) and 

normalizing the activity of GABA-T in brain tissue. This was also evidenced by the restoration 

of correlations that are absent in neurosis between behavioral patterns and indicators of the 
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monoaminergic and GABAergic systems. In particular, under the influence of substance 18 in 

the test “elevated cruciform labyrinth” the number of exits to the “open sleeve” formed strong 

correlations with the content of DA (r = + 0.80), 5-HT (r = + 0.80), HVA (r = - 0.87), VMA (r = 

-0.82), glutamic acid (r = -0.89) and GABA (r = + 0.75), in the test “black and white camera” 

the number of outputs in the illuminated compartment formed 13 strong bonds, in particular 

with the content of DA (r = + 0.93), 5-HT (r = + 0.87), HVA (r = -0.81) and GABA (r = + 

0.75). This may indicate that the effect of compound 18 on these neurotransmitter units 

contributed to the restoration of emotional and behavioral responses. The lead compound 

restored the number of correlations formed around the number of boluses (a key indicator of 

anxiety) in the tests “elevated cruciform labyrinth” and “black and white camera”.  

Analysis of anhedonia and its correction in neurosis development the mechanisms of 

action of compound 18 in which the serotonergic system may be involved. This was 

evidenced by strong relationships between serum 5-HT and the number of approaches to 

drinking bowl (r = + 0.94) and total sucrose intake (r = + 0.95). The formation of probable 

relationships between the content of GABA in the serum and the number of approaches to 

drinking bowl (r = + 0.83), the advantage of sucrose consumption (r = + 0.96) and the total 

amount of sucrose consumed (r = + 0.94) due to the participation of the GABA-ergic 

system in the effectiveness of compound 18 in anhedonia. 

The antidepressant properties of 2-oxoindoline derivatives were established in 

Porsolt’s tests and “tail suspension”, which lasted at least 24 hours. The compounds GAK 

and Gip-1 in activity exceeded the comparison drug imipramine. 

It has been shown for the first time that 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid derivatives 

have acto-protective activity. Under conditions of normothermia (+24 C0) the duration of 

swimming of rats was prolonged by compounds 18, GAK, 15, Hip-1 and 1407. Substances 

18, 15, 3.85, Gip-1, E-38, 1407 were effective in hypothermia. The substance 15 by activity 

prevailed Bemethyl. Compounds 18, 15, GAK, Hip-1, K, 3.85, 2-T, 1425 and 1407 had a 

positive effect on hyperthermia (+40 0С). 

Thus, compound 18 has been detected to have expressed anxiolytic, stress-relieving, 

anticonvulsant, antidepressant and actoprotective effects which are accompanied by effects 

on receptor, neuromediator and metabolic processes. The protective effect of compound 18 

in neurosis is due to the regulation of monoaminergic processes, decreased glutamic acid, 
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increased GABA, GAD and inhibition of GABA-T activity in brain tissues. 

It has been proved organprotective effect of compound 18 (12 mg / kg), which was 

characterized in adrenaline myocarditis by a positive effect on impaired electrocardiographic 

parameters (duration of PQ, QT, P, T and systolic index), biochemical markers of functional 

status (СК-MB, AST, ALT) SOD, catalase, TBK-AP) and morphological (condition of 

muscle fibers, striation, blood supply) parameters of the heart muscle. During acute 

tetrachloromethane hepatitis, compound 18 detected hepatoprotective activity, as indicated by 

the survival of 100% of animals, a decrease in liver КМ by 1.4 (p <0.01), enzymes markers of 

hepatocyte damage (ALT, AST), total bilirubin and its fractions in the serum. Also, the lead 

compound contributed to the preservation of liver particles, reduced infiltration and sclerosis 

better than ethylmethylhydroxypyridine succinate. The use of substance 18 did not correct 

ethylene glycol and glycerol-induced acute kidney damage in rats, which was accompanied 

by disorders of organ function and structure. 

The expediency of creating a drug-based drug for the treatment of neurotic, stress-

related and somatoform disorders with a pronounced organoprotective effect has been 

substantiated. The lead compound can be positioned for further clinical experiments as a 

new safe drug for the treatment of generalized anxious disorders, post-traumatic stress 

disorder, asthenia, anxiety and neurotic states (emotional lability, memory impairment, 

decreased concentration and attention), anxiety, fear, neurosis, obsessive-compulsive 

disorder and prevention of stressful conditions, in particular before surgery. 

Based on the study of 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid derivatives, innovative 

prospects for the use of compound 18 as an anxiolytic agent (Information letter on 

innovations in health care №100-2014) and antidepressant drug (Information letter on 

innovations in health care) (№100-2015) are presented. Scientific and methodological 

approach to new drugs for the treatment of depressive disorders has been developed and 

implemented, based on a step-by-step study of the specific activity of potential 

antidepressants and also in methodical guidelines “Experimental study of new 

antidepressants” (Kyiv, State Expert Center, 2014). 

Key words: 2-oksoindoline-3-glyoxylic acid derivatives, anxiolytic, antioxidant, 

stress-relieving, organoprotective, antidepressive, actoprotective actions, neurosis, 

monoamines, gamma-aminobutyric acid. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЕD50   ‒ середня ефективна доза; 

СВ-рецептори ‒ канабіноїдні рецептори; 

L-ДОФА  ‒ L-3,4-діоксифенілаланін; 

АлАТ ‒ аланінамінотрансфераза; 

АО ‒ Антиоксидантна (-ний);  

А-рецептори ‒ аденозинові рецептори; 

АсАТ ‒ аспартатамінотрансфераза; 

ВМК ‒ ванілілміндальна кислота; 

ВФН ‒ видільна функція нирок; 

ГАМК  ‒ гамма-аміномасляна кислота; 

ГАМК-Т ‒ трансаміназа гамма-аміномасляної кислоти; 

ГВК ‒ гомованілінова кислота; 

ГДК  ‒ глутаматдекарбоксилаза; 

ГУН ‒ гостре ураження нирок;  

ДА ‒ дофамін; 

D-рецептори ‒ дофамінові рецептори; 

ЕКГ ‒ електрокардіограма; 

КК-МВ ‒ креатинфосфокіна́за (серцева фракція); 

КМ ‒ коефіцієнт маси; 

МАО  ‒ моноаміноксидаза; 

М-рецептори ‒ мускаринові рецептори; 

НА  ‒ норадреналін; 

5-НТ  ‒ серотонін; 

5-ОІОК ‒ 5-оксііндолоцетова кислота; 

СІЗЗС ‒ селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну; 

СОД ‒ супероксиддисмутаза; 

СП ‒ систолісчий показник; 

ТБК-АП  ‒ продукти, що реагують з тіобарбітуровою кислотою; 

ЦНС  ‒ центральна нервова система; 
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ХЦК ‒ холецистокінін; 

ЧСС ‒ частота серцевих скорочень; 

ШКФ ‒ швидкість клубочкової фільтрації. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Важливою складовою 

високого рівня якості життя і його повноцінності є психічне здоров’я й 

благополуччя людини [120, 165]. В останнє дисятиліття майже в усіх розвинутих 

державах світу відмічається невпинне зростання різноманітної патології ЦНС 

[575]. У країнах Європейського Союзу на неї припадає до 30% від усієї кількості 

захворювань [120, 194]. Близько чверті населення планети в різні періоди життя 

хворіли на психічні захворювання. В Україні більше 2 млн. людей страждають 

від психічних розладів різного ступеня складності [125]. Провідним 

компонентом комплексу невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних 

розладів є стани тривоги та страху [112]. При цьому патогенетичні ланки таких 

станів, як тривога, страх, депресія, стресорні порушення мають подібні риси та 

близьку нейробіологічну основу [67, 317, 319, 366].  

Клінічна психіатрія та неврологія потребують створення лікарських 

засобів з багатокомпонентним спектром психотропної дії, оскільки 

психоемоційні розлади та тяжкі психічні захворювання мають високу 

гетерогенність, різноманітні клінічні прояви, хоча й обумовлені різними 

патогенетичними факторами [125, 523]. Тому актуальним є пошук і розробка 

нових препаратів, у психотропному спектрі яких, поряд з вираженою 

анксіолітичною дією, присутній антидепресивний компонент, а можливо, й 

органопротекторні властивості. При цьому потенційний засіб не повинен 

пригнічувати мнестичні процеси, викликати міорелаксацію, толерантність та 

інші небажані ефекти.  

Перспективними в цьому плані є прості аміди та естери 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти. Гліоксилова кислота та її індольні гетероцикли нетоксичні. 

При комп’ютерному моделюванні фармакологічних властивостей вони здатні 

модифікувати активність циклічних нуклеотидів, виконувати роль антагоністів і 

модуляторів цАМФ та ініціюють каскад біохімічних перетворень різних 

ферментних систем [142]. На основі гліоксилової кислоти створено препарат 

«Гліосіз», що володіє вираженими антигіпоксичними властивостями завдяки 

гальмуванню аеробного метаболізму та активації анаеробних процесів [299]. 



29 
Наявний асортимент психотропних засобів не вирішує всіх питань, 

пов’язаних з патологічними процесами в ЦНС. Це свідчить про актуальність 

даної проблеми та необхідність вивчення нового класу сполук –  по хідних 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти для створення на їх основі нових 

ефективних препаратів з широким спектром нейротропної дії. 

Переважна більшість речовин, що селективно взаємодіють з 

рецепторами в ЦНС, є циклічними азотовмісними гетеросистемами, до яких 

належать похідні 2-оксоіндолінів. Завдяки структурній спорідненості з 

серотоніном (5-НТ), похідні індолу здатні взаємодіяти з серотоніновими, 

зокрема 5-HT2A-рецепторами, α-адренорецепторами, дофаміновими D2-

рецепторами [170]. Індольні алкалоїди є агоністами μ-опіоїдних рецепторів 

[353], антагоністами ГАМКА-рецепторів [342], рецепторів N-метил-D-аспартат-

рецептори (NMDA) [315], оборотними інгібіторами ацетилхолінестерази [450]. 

У похідних індолу показані антимікробні властивості [223]. 

Ендогенні окиснені індоли – ізатин та його метаболіти – мають 

різноманітну біологічну та фармакологічну активність. У них виявлена 

протисудомна, анксіолітична, противірусна, протипухлинна, антибактеріальна, 

протитуберкульозна, протигрибкова та протизапальна активність та здатність 

інгібувати активність мітохондріальної моноаміноксидази (МАО) у головному 

мозку [21, 407]. У дослідах in vitro встановлено, що ізатин є одним із 

найсильніших антагоністів передсердного натрійуретичного пептиду, гальмує 

ферменти, які активують оксид азоту, інгібує активність гуанілатциклази й 

виявляє нейропротекторні властивості [24, 70]. В організмі кількість ізатину 

збільшується під час стресорного впливу, оскільки натрійуретичні пептиди 

знижують виділення гормонів стресу [180]. Цей регуляторний зв’язок може 

брати участь у підтриманні натрійуретичної сигналізації при стресі та вносити 

певний вклад у відповідь на стрес [37]. Похідні індолу виявляють 

знеболювальну дію [288]. 

Також серед похідних індолу достатньо велика кількість лікарських 

препаратів, що мають нейротропну дію та широко застосовуються в клінічній 

практиці. До них належать нейролептик карбідин, сертиндол, резерпін, який 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5-HT2A-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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спустошує запаси моноамінів у пресинаптичних терміналях і має 

антигіпертензивну та антипсихотичну дію, нестероїдний протизапальний засіб 

індометацин, противірусний засіб арбідол та багато інших [115]. 

Підтвердженням доцільності вивчення цієї групи циклічних нітрогенвмісних 

гетеросистем є відомості, що до атипових анксіолітиків належить буспірон, для 

якого характерний серотонінергічний механізм дії [115].  

У нових синтезованих похідних 2-оксоіндоліну встановлені 

антигіпоксичні, антиоксидантні, діуретичні, ноотропні, антидепресивні та 

гормоноподібні властивості [6, 42, 65, 123, 147, 163, 166]. Важливо, щоб 

препарати з таким спектром фармакологічної активності також чинили захисний 

вплив на внутрішні органи, які нерідко страждають при ушкодженні ЦНС. 

Враховуючи вищенаведене актуальним є пошук нових ефективних і 

малотоксичних нейротропних засобів із супутніми органопротекторноми 

властивостями серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри експериментальної 

та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Української 

медичної стоматологічної академії (м. Полтава) «Пошук засобів із числа 

похідних 2-оксоiндолу, 3-оксипiридину та інших біологічно активних речовин 

для фармакотерапiї адаптивних процесів при порушенні гомеостазу різної 

етiологiї» (№ державної реєстрації 0111U004879) (2011-2016 роки) і 

«Фармакологічне дослідження біологічної активності речовин та лікарських 

засобів для корекції порушень гомеостазу різної етіології» (№ державної 

реєстрації 0117U004681) (2017-2019 роки). Автор був безпосереднім 

співвиконавцем НДР.  

Мета і завдання дослідження.  

Мета роботи – експериментально обгрунтувати доцільність пошуку серед  

перспективних похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти сполук з 

нейротропною та органопротекторною дією, з’ясувати фармакологічні 

властивості та механізми дії сполуки-лідера. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
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1. Провести скринінг речовин у ряду простих естерів і амідів 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на наявність анксіолітичної активності 

шляхом комп’ютерного прогнозування та аналізу емоційно-поведінкових 

реакцій тварин у специфічних етологічних тестах. 

2. На основі лінійного дискримінантного аналізу визначити сполуку-

лідера, встановити її гостру токсичність, середню ефективну дозу та 

терапевтичний індекс.  

3. Провести поглиблений аналіз анксіолітичної дії сполуки-лідера при 

тривалому введенні на наявність толерантності та дослідити вплив на тонус 

скелетних м’язів і наркозний ефект тіопенталу-натрію.  

4. Дослідити ефективність речовини-лідера при гострому 

іммобілізаційному стресі. 

5. Шляхом нейрофармакологічного аналізу вивчити можливі механізми 

нейротропної дії найактивнішої сполуки з числа похідних 2-оксоіндоліну. 

6. Встановити ефективність сполуки-лідера при курсовому 

профілактично-лікувальному введенні за умов експериментального неврозу. 

7. Вивчити вплив сполуки-лідера на вміст моноамінів і продуктів їх 

метаболізму в інтактних щурів і за умов модельного неврозу. 

8. З’ясувати роль системи ГАМК в реалізації анксіолітичної дії сполуки-

лідера при експериментальному неврозі. 

9. Визначити наявність антидепресивних і актопротекторних властивостей у 

похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. 

10. Дослідити можливу органопротекторну дію досліджуваної сполуки на 

моделях адреналінового міокардиту, тертахлорметанового гепатиту, 

етиленгліколевого та гліцерол-індукованого гострого ураження нирок. 

11. Проаналізувати одержані результати, встановити механізми дії та 

обґрунтувати перспективність розробки нових нейротропних препаратів на 

основі похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. 

Об’єкт дослідження – пошук та доклінічне вивчення нових вітчизняних 

високоефективних і безпечних нейротропних засобів, фармакотерапія 

невротичних станів. 
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Предмет дослідження – нейротропні властивості, органопротекторна 

активність та механізми дії похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. 

Методи дослідження. Фармакологічні методи: системне прогнозування; 

поведінкові тести («відкрите поле», «піднесений хрестоподібний лабіринт», 

«чорно-біла камера», Порсолта, «підвішування за хвіст»), експериментальний 

невроз; адреналіновий міокардит, тетрахлорметановий гепатит, гліцерол-

індукована нефропатія, гостре ураження нирок (ГУН) спричинене 

етиленгліколем, методи фармакологічного аналізу рецепторних систем 

(адренергічної, дофамінергічної, серотонінергічної, ГАМК-ергічної, М-

холінергічної та Н-холінергічної); токсикологічні; функціональні 

(електрокардіографія) (ЕКГ); імуноферментні (визначення рівня моноамінів і 

ГАМК у крові; продуктів обміну моноамінів у сечі); біохімічні (стан процесів 

пероксидації, меркери видільної функції нирок, маркери цитолізу, обмін 

амінокислот, пуринів, білірубіну), визначення активності 

глутаматдекарбоксилази (ГДК) і ГАМК-трансамінази в тканинах головного 

мозку, гістологічні та методи математичної статистики та системного аналізу. 

Прогнозування фармакологічної активності похідних 2-оксоіндоліну проводили 

за допомогою програми Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS), 

токсичність розраховували за програмою General Unrestricted Structure-Activity 

Relationships (GUSAR). Для визначення наявності анксіолітичної дії в сполук 

застосовували лінійний дискримінантний аналіз. Обробку результатів 

експериментальних досліджень здійснювали за допомогою програми Microsoft 

Excel 12,0 та STATISTICA 6.1. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Пріоритетним є тестування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти в компʼютерних програмах PASS і GUSAR, на основі якого 

встановлено, що сполуки малотоксичні, можуть виявляти нейротропну 

(анксіолітичну, протисудомну, снодійну, ноотропну, антидепресивну), 

антигіпоксичну, протизапальну, протипухлинну, противірусну дію, впливати на 5-

НТ-, ГАМК-, NMDA- і ANMP-рецептори та пригнічувати ГАМК-

амінотрансферазу.  
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На основі комплексного аналізу емоційно-поведінкових реакцій у 

специфічних етологічних тестах проведено пошук речовин з анксіолітичною 

активністю серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти та виявлено 

найактивнішу сполуку (2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)-ацетамід, лабораторний шифр 18). Встановлена анксіолітична 

дія речовини 18 у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» 

характеризувалася вірогідним збільшенням кількості виходів щурів у відкритий 

рукав, часу перебування у відкритому просторі, кількості зазирань донизу з 

лабіринту та зменшенням кількості болюсів. У тесті «чорно-біла камера» ця дія 

сполуки підтверджувалася вірогідним зменшенням латентного періоду першого 

визирання й виходу в освітлений відсік камери та збільшенням кількості виходів і 

часу перебування в освітленій частині установки, а також зменшенням відчуття 

страху в тесті «поведінка, що карається».  

Розширено уявлення про токсичні властивості похідних 2-оксоіндоліну. 

Встановлено, що речовина 18 при внутрішньоочеревинному введенні мишам за 

значенням LD50 (3250±159 мг/кг) належить до відносно нешкідливих речовин 

(VІ клас токсичності). При внутрішньошлунковому введенні LD50 становила 

більше 3000 мг/кг, а за значенням терапевтичного індексу сполука 18 

перевищувала діазепам у 14,8 разу.  

Доповнено наукові дані про стреспротективну дію 2-гідрокси-N-

нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду, який запобігав 

негативним налідкам перебігу стрес-реакції, попереджав активацію процесів 

пероксидації в ЦНС і ефекторних органах, коригував обміну пуринів і 

білірубіну та позитивно впливав на психоемоційний стан тварин активніше за 

діазепам.  

Поглиблено уявлення про фармакодинамічні властивості сполуки 18. 

Показано, що вона не викликає толерантності та міорелаксації на відміну від 

препарату порівняння діазепаму. Уточнено наукові дані про здатність сполуки 18 

виявляти антагонізм до центрального α2-адреноміметика клонідину, посилювати 

ефекти L-ДОФА. Отримано відомості, що речовина не потенціює ефекти малих 

доз 5-окситриптофану (50 мг/кг), однак зменшує кількість хитань головою при 
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комбінованому введенні з попередником 5-НТ (300 мг/кг), тобто виявляє 

антисеротонінову дію.  

Вперше встановлена холіноблокувальна активність, що може бути однією 

з складових анксіолітичної дії сполуки-лідера. Показано, що речовина 18 

активує ГАМК-ергічну нейротрансмісію, що підтверджувалося збільшенням 

тривалості латентного періоду початку судом, зменшенням кількості, 

тривалості, інтенсивності конвульсій і летальності щурів, які були викликані 

пентилентетразолом і пікротоксином. 

Пріоритетними є дослідження ефективності сполуки 18 при 

експериментальному неврозі, що виявлялось у тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» збільшенням кількості виходів щурів у 2,7 разу (р<0,001), часу 

перебування у відкритій частині лабіринту в 1,9 разу (р<0,001) та позитивним 

впливом на інші показники. У тесті «чорно-біла камера» під дією сполуки 

вірогідно зменшувався латентний період першого виходу тварин і кількість 

виходів у 1,3 разу та 1,6 разу відповідно, а також покращувались інші показники. 

Також ця речовина коригувала харчову поведінку щурів, збільшувала кількість 

підходів до поїлки з сахарозою в 1,4 разу та збільшувала об’єм випитого розчину 

цукру в 1,3 разу.  

Отримано нові відомості про участь моноамінів у захисній дії сполуки 18 

при експериментальному неврозі, що підтверджувалося зменшенням рівня 

адреналіну й збільшенням норадреналіну та дофаміну в плазмі крові в 

середньому в 1,4 разу (р<0,01), підвищенням рівня 5-НТ у 2,0 рази (р<0,002) у 

сироватці крові та зменшенням вмісту ГВК в 1,4 разу, ВМК в 1,3 разу (р<0,02) і 

5-ОІОК в 1,5 разу (р<0,01) у сечі. Поглиблені уявлення про участь системи 

ГАМК у реалізації протективної дії сполуки 18 при експериментальному 

неврозі, що підтверджувалося вірогідним зниженням вмісту глутамінової 

кислоти в 1,5 разу, підвищенням вмісту ГАМК у 2,1 разу, активності ГДК в 1,3 

разу та нормалізацією активності ГАМК-Т у тканинах головного мозку. 

Доповнено наукові дані про антидепресивні властивості похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, що виявлялись у тесті Порсола і тесті 

«підвішування за хвіст» і тривали щонайменше 24 год, а в окремих сполук 
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перевищували активність препарату порівняння іміпраміну.  

Отримано нові відомості про те, що прості аміди та естерів 2-оксоіндолін-

3-гліоксилової кислоти виявляють актопротекторну активність. При аналізі 

тривалості плавання щурів за умов нормо-, гіпо- та гіпертермії виявлені 

сполуки-лідери, дія яких зіставлювана з такою в етилтіобензімідазолу. 

Вперше показана кардіопротекторна дія сполуки 18 на моделі 

адреналінового міокардиту, за якою вона перевищувала дію 

етилметилгідроксипіридину сукцинату, за позитивним впливом на 

електрокардіографічні показники (тривалість PQ, QT, Р, Т і систолічні 

показники), біохімічні маркери функціонального стану та морфологічні 

параметри серцевого м’язу. Встановлена гепатопротекторна дія речовини 18 на 

рівні такої в етилметилгідроксипіридину сукцинату, що підтверджувалася 

вірогідним зменшенням відносної маси печінки в 1,2 разу, активності АлАТ і 

АсАТ у 1,6 разу і в 1,7 разу в сироватці крові, покращенням обміну білірубіну 

та зменшенням дистрофічних проявів в органі. Уточнено дані стосовно 

відсутності нефропротекторного впливу сполуки 18 при експериментальній 

патології нирок. 

Практичне значення одержаних результатів 

Результати проведеного дослідження обґрунтовують доцільність 

створення на основі похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти лікарських 

засобів, що виявляють анксіолітичні, антиоксидантні, антидепресивні, 

протисудомні та актопротекторні властивості. Встановлені позитивні 

полінейротропні та органопротекторні властивості дають можливість уникнути 

поліпрагмазії та коригувати більшість патогенетичних ланок захворювань ЦНС. 

Отримані дані доцільно використовувати для подальшого цілеспрямованого 

синтезу нових похідних 2-оксоіндоліну з необхідними фармакологічними 

властивостями та при пошуку серед них нових ефективних і безпечних 

нейротропних препаратів. 

Підтверджено практичне значення дисертаційної роботи інформаційними 

листами про нововведення в системі охорони здоровʼя України: «Інноваційні 

перспективи застосування похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти в 
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якості анксіолітичного засобу» (2014) та «Інноваційні перспективи застосування 

похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти в якості антидепресивного 

засобу» (2015).  

Результати наукових досліджень покладено в основу двох галузевих 

нововведень, що включені до «Переліку наукової (науково–технічної) продукції, 

призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони 

здоров’я»: «Застосування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як засобів 

з актопротекторною дією»; «Спосіб застосування N-(1-нафтил)аміду-2-оксоіндолін-

3-гліоксилової кислоти для фармакологічної корекції порушень, індукованих 

гострим стресом». Розроблено та впроваджено в практику науково-методичний 

підхід пошуку засобів для лікування депресивних розладів, що ґрунтується на 

оптимізації дослідження специфічної активності потенційних антидепресантів і 

висвітлені в методичних рекомендаціях «Експериментальне вивчення нових 

антидепресивних засобів» (Київ, 2014). 

Результати дисертації впроваджено в науково-педагогічний процес на 

кафедрі фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (протокол №6 від 

17.02.2016 р.), кафедрі фармакології, клінічної фармакології та фармації ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне) (протокол № 10 

від 16.05.2019 р.), кафедрі клінічної фармакології та внутрішньої медицини 

Харківського національного медичного університету (від 11.02.2019 р.), кафедрі 

патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету (протокол 

№10 від 25.04.2019 р.), кафедрі фармакології, клінічної фармакології, 

патофізіології ПВНЗ «Київський медичний університет» (протокол №4 від 

29.05.2019 р.) та кафедрі фармакології з клінічною фармакологією 

Тернопільського національного медичного університету ім. Горбачевського 

(протокол №6 від 06.06.2019 р.).  

Практичне значення підтверджується трьома патентами України на 

винахід №89551 (2010); №92646 (2010); №106105 (2014). 

Особистий внесок здобувача 

Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Здобувач є 
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автором основної ідеї роботи, особисто виконав інформаційно-патентний пошук за 

темою дисертації, проаналізував джерела літератури, сформулював мету та 

завдання досліджень, спланував методичні підходи, згідно з якими відібрані моделі 

та методи для виконання експериментальної частини дисертації.  

Автор особисто виконав переважну більшість експериментальної роботи, 

провів аналіз, систематизацію та статистичну обробку одержаних результатів. 

Дослідження рівня моноамінів у крові при експериментальному неврозі 

виконані на базі НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та 

фармакогенетики ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

сумісно з науковим співробітником канд. біол. наук Микитюк М. В. Гістологічні 

дослідження проведено за допомоги к. біол. н., ст. н. співроб. ЦНДЛ НФаУ Ю.Б. 

Лар’яновської. Автор висловлює щиру вдячність цим фахівцям. Дисертація не 

містить матеріалів та висновків кандидатської дисертації здобувача 

(«Попередження ушкоджень печінки при гострому стресі за допомогою 

нейротропних засобів» (Київ, 2003), дисертації Колісника С. В. «Синтез, 

властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових 

кислот»: дис. … д-ра фарм. наук: 15.00.02/НФаУ. Х., 2012. 420 с. та Сидоренко А. Г. 

«Пошук антидепресантів серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксинової кислоти»: 

дис. … канд. мед. Наук: 14.03.05/ НФаУ. Х., 2016. 185 с. Співавторами наукових 

праць є науковий консультант та науковці, спільно з якими проведені 

дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту 

належить фактичний матеріал і основний творчий доробок. Особисту участь у 

кожному дослідженні наведено в списку опублікованих праць за темою 

дисертації. 

Апробація результатів дисертації 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології  

«Досягнення та перспективи клінічної формакології» (Вінниця, 12-13 травня 

2008); ХІІ Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств 

(Івано-Франківськ-Київ-Чикаго, 25-28 вересня 2008); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Медична наука - 2010» (Полтава, 16-17 грудня 2010); 
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ХІІІ Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Львів-Київ-

Чикаго, 30 вересня - 2 жовтня 2010); ХVII Російському національному конгресі 

«Человек и лекарство» (Москва, Росія, 12-16 квітня 2010); VII з’їзді 

фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (Харків, 15-17 

вересня 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології у експериментальній медицині та біології» (Полтава, 2010); ІV 

Національному з’їзді фармакологів України (Київ, 10-12 жовтня 2011); 

Науково-практичній конференції «Биологически активные вещества: 

фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (Новий 

Світ, Крим, 23-28 травня 2011); International Conference Pharmacology «Targeting 

cellular regulatory systems» (Riga, Latvia, 20–21 квiтня 2012); Всеукраїнській 

науково-методичній конференції «Інноваційні технології в медицині. Проблеми 

та їх вирішення» (Полтава, 23 березня 2012 р.); Національному конгресі 

«Клінічна фармація: 20 років в Україні» (Харків, 21-22 березня 2013); 

Конференції «Фармакологическая нейропротекция 2013» (Санкт–Петербург, 

Росія, 18-21 вересня 2013); Науково-практичній конференції «Актуальні 

питання безпечного застосування ліків» (Тернопіль, 17-18 жовтня 2013); Третій 

науково-практичній конференції «Безопасность и нормативно-правовое 

сопровождение лекарственных средств: от разработки до медицинского 

применения», присвяченій пам’яті д.мед.н., проф. Викторова Алексея 

Павловича (Київ, 23-24 жовтня 2013); Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково -

методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних 

закладах» та «Жутаєвські читання» (Полтава, 14-15 березня 2013); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука – 2013» (Полтава, 2013); І 

науково-практичній конференції: Ліки-людині «Сучасні проблеми фармакотерапії  

і призначення лікарських засобів» (Харків, 30-31 березня 2017); V з’їзді 

фармакологів України (Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017); Науково-практичній 

конференції, присвяченій 80-річчю від дня народження доктора медичних наук, 

професора Тарасенко Л.М (Полтава, 7 листопада 2017), ІІ науково-практичній 
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конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і 

хвороб та їхня фармакологічна корекція» (Харків, 21 листопада 2019). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 442 сторінці 

комп’ютерного друку та містить анотації українською та англійською мовами, 

список друкованих праць, вступу, огляду літератури, розділ «Матеріали та методи 

дослідження», 6 розділів власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, 

висновки, переліку використаних джерел літератури, в якому наведено посилання 

на 595 джерел (168 – кирилицею, 428 – латиницею) та 3 додатків. Дисертація 

ілюстрована 51 таблицею та 47 рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
РОЗДІЛ 1 

НЕЙРОБІОЛОГІЯ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ, ЇХ КОРЕКЦІЯ ТА МІСЦЕ 

В НІЙ ПОХІДНИХ ІНДОЛУ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Роль основних нейромедіаторних систем у процесах анксіогенезу 

 

Останніми роками розповсюдженість психічних розладів невпинно зростає 

не тільки в Україні, а й у країнах Європейського Союзу [165, 384]. Близько 

чверті населення планети в різні періоди життя хворіли на психічні 

захворювання, серед яких провідне місце займає патологічна тривожність [194, 

387]. 

Відповідно до класифікації МКБ-10 тривожні розлади, крім загальної 

(генералізованої) тривоги, включають паніку, соціальну тривогу (фобію), 

агорафобію, посттравматичний стресовий розлад і обсесивно-компульсивні 

розлади. Реакції на стрес, дисоціативні (конверсійні), соматоформні та інші 

невротичні розлади також належать до групи тривожних станів. Вони мають 

складний патогенез і часто є наслідком гострої тривоги [341]. 

Епідеміологічні дані свідчать, що тривожні розлади зустрічаються у 8-15% 

населення, що перевищує показники афективної патології та залежності від 

психоактивних речовин [384], та можуть провокувати суїцидальну поведінку 

[112]. Панічні і генералізовані тривожні розлади супроводжуються 

різноманітними сомато-вегетативними проявами або обтяжують перебіг 

останніх. Патологічна тривожність, на відміну від афективної патології, має 

хронічний перебіг. Навіть, після успішного лікування можуть залишатися 

резидуальні ознаки, а при відсутності лікування спостерігається незначний 

відсоток одужання, висока частота рецидивування та приєднання депресивного 

компоненту, що значно погіршує прогноз захворювання [194, 491]. 

 Анатомо-фізіологічними структурами головного мозку, що відповідають 

за відчуття страху/тривоги, є мигдалик, префронтальна кора, гіпокамп, таламус, 

а також асоціативні зони цих структур [438, 447, 521]. Вони забезпечують 
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координацію поведінкової, вегетативної та ендокринної відповіді при тривозі, 

зокрема центральна область покришки середнього мозку, блакитна пляма, 

дорсальне ядро блукаючого нерва, латеральний гіпоталамус і 

паравентрикулярне ядро гіпоталамуса [374, 486]. Велика кількість задіяних 

анатомічних структур обумовлює високу гетерогенність тривожних порушень.  

Основними етіологічними чинниками тривожних розладів є стресові 

впливи, що спричиняють дискоординовану реакцію організму. Вона включає 

поведінкові зміни, відповідь вегетативної нервової системи, порушення 

гуморальної систем регуляції. Тривожні розлади супроводжуються змінами 

вмісту нейротрансміттерів, а саме: ГАМК, НА, ДА, 5-HT, нейропептидів та ін. 

[438]. 

Одним з найважливіших медіаторів головного мозку є ГАМК – це 

головний гальмівний нейромедіатор. У ЦНС 20-50% синапсів є ГАМК-

ергічними, тому ця амінокислота відіграє ключову роль у контролі збудливості 

нейронів головного мозку [233]. Більшість ГАМК-ергічних нейронів 

зосереджені в ЦНС, значно менше вони зустрічаються у периферичній нервовій 

системі. У головному мозку ГАМК-нейрони регулюють активність інших 

нейронів, виступаючи антагоністом збуджувальних систем, зокрема, 

глутаматергічної [324, 441]. Нейромедіатор ГАМК відіграє ключову роль у 

функціонуванні дофамінергічних, холінергічних і серотонінергічних та інших 

нейронів. Аномалії експресії рецепторів ГАМК та їх функція постійно є в 

центрі наукових досліджень, оскільки переважна більшість анксіолітиків 

взаємодіють саме з цим рецепторним комплексом [134]. 

Дисфункції ГАМК-ергічної системи корелюють з підвищенням тривоги 

та розвитком депресії у тварин і людей [74, 92, 267, 318, 438]. Традиційно 

посилення центральної ГАМК-ергічної передачі пов’язують з анксіолітичними 

механізмами, а її пригнічення – з посиленням тривожності, тобто анксіогенним 

впливом. Участь цієї системи в невротичних розладах підтверджуютя 

порушенням її функціонування при стресі та тривозі, ефективністю 

бензодіазепінів, а також здатністю флумазеніла, конкурентного блокатора 

бензодіазепінових рецепторів провокувати появу панічних атак у хворих.  
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У пацієнтів з генералізованими тривожними розладами та у тварин з 

експериментальною тривожністю на тромбоцитах відмічалося зниження 

чутливості та щільності бензодіазепінових рецепторів. При панічних розладах 

спостерігалося зниження чутливості ГАМК-рецепторів у бензодіазепіновій 

ділянці [438; 441].  

Генетичні експерименти на тваринах свідчать про особливе значення 

ГАМКВ-рецепторів у розвитку тривоги. Використання тварин нокаутних за 

функціональними ГАМКВ-рецепторами, вказує на перспективність створення 

анксіолітиків на основі модуляторів цих рецепторних комплексів [267, 256]. 

Дослідження за участю агоністів бензодіазепінових рецепторів у мишей з різним 

типом реагування на емоційно-стресові подразники засвідчують ключове 

значення ГАМК-ергічної системи в регуляції невротичних, обумовлених стресом 

і соматоформних розладів. Все це підтверджує важливість ГАМК-ергічної 

системи в регуляції стану тривоги [503].  

Класичні бензодіазепінові анксіолітики реалізують свою дію шляхом 

підвищення спорідненості ГАМК-рецепторів до ендогенної ГАМК [506], а 

конвульсанти – блокатори хлорних іонофорів ГАМКА-рецепторів пікротоксин і 

бензилпеніцилін є індукторами тривоги, тому вважають, що одним з провідних 

факторів розвитку тривожних станів є пригнічення центральної ГАМК-ергічної 

передачі і це підтверджується достатньою ефективністю ГАМК-позитивних 

засобів [487]. З цих міркувань анксіолітики найчастіше використовуються для 

лікування не тільки тривоги і пов’язаних з нею розладів, а й соматичної 

патології [457].  

Барбітурати і бензодіазепіни також посилюють функцію ГАМК-

рецепторів, що підтримує інтерес до них як основної мішені регуляції і 

розуміння хімічних основ тривожних розладів [220].  

 ГАМКА-рецептор неоднорідний, він має 19 різних субодиниць, для кожної 

з яких визначено ген, що їх кодує. Субодиниці згруповані у шість сімейств: α1-6, 

β1-3, γ1-3, δ, ε, π і σ. Загальний стереохімічний склад ГАМКА-рецептора включає 

2α, 2β і 1γ-субодиниці [363]. При цьому α1-, β2- і γ2-субодиниці трапляються в 

ЦНС людини і надають певних властивостей ГАМКА-рецепторам у різних 
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відділах головного мозку [375]. У дослідних тварин відмічається експресія α1, 

β1-3- і γ2-субодиниць рецепторів у структурах ЦНС. 

ГАМК діє як агоніст на рецепторний комплекс, звʼязуючись із 

рецептором на поверхні між α і β субодиницями, викликає конформаційні 

зміни, що призводять до підвищення проникності центральної частини каналу 

для іонів хлору, нейрони переходять у стан гіперполяризації, знижується їх 

збудливість [441]. Надмірна активність ГАМК-рецепторів може призвести до 

глибокого пригнічення ЦНС, зокрема вітальних функцій, дихання.  Окрім 

ГАМК, барбітурати, хлоралгідрат, алкоголь та інші речовини сприяють 

відкриттю хлорних каналів і пригнічують ЦНС при передозуванні. 

Бензодіазепіни мають дещо інший механізм дії, який пов’язаний із 

впливом на власний рецептор, розташований між α- і γ-субодиницями. При 

цьому бензодіазепіни підвищують спорідненість ГАМКА-рецепторів до 

ендогенної ГАМК і тим самим посилюють рівень фізіологічного гальмування 

[442]. Це пояснює, чому передозування бензодіазепінів є порівняно 

безпечнішим, на відміну від інших ГАМК-ергічних засобів, що діють 

безпосередньо на іонофор. 

 В ендогенних лігандів бензодіазепінових рецепторів β-карболінів відкриті 

анксіогенні властивості, вони діють як оборотні агоністи [346, 569]. Збільшення 

ендозепінів у мозку пов’язане з нападами ступору у хворих, у яких введення 

флумазенілу посилює збудження і підтверджує наявність ендогенних лігандів 

бензодіазепінових рецепторів та їх значення при захворюванях ЦНС [306].  

Ендогенними лігандами ГАМКА-рецепторів є метаболіти прогестерону, 

нейростероїди, що діють як алостеричні агоністи на інші сайти ГАМКА-

рецепторів. Існують докази, що нейростероїди задіяні в регуляції патогенезу 

тривоги [366], однак не з’ясовано, яку саме роль виконує велика кількість 

нейростероїдів під час тривожних розладів. З розвитком молекулярних 

технологій з’явилась можливість ідентифікувати специфічні нейроактивні 

стероїди,які взаємодіють зі специфічними сайтами ГАМКА-рецепторів [390].  

В основі тривожних і панічних розладів, вочевидь, є зміни в самій 

структурі бензодіазепінових рецепторів. Порушення активності рецепторів при 
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панічних розладах обгрунтовує збільшення дози бензодіазепінів для досягнення 

достатнього анксіолітичного ефекту та розвиток побічних реакцій, зокрема 

толерантності, синдрому відміни та віддачі [385, 440]. 

У ГАМКА-рецепторів анксіолітична дія бензодіазепінів опосередкована 

впливом на α2-субодиниці [366]. Тварини, нокаутні за геном, що кодує ці 

субодиниці, не чутливі до анксіолітичної дії діазепаму, але препарат у них 

виявляє седативний, протисудомний ефекти й модифікує рухову активність. 

Наявність γ2-субодиниць забезпечує чутливість рецепторів до бензодіазепінів. 

Нокаутні миші за γ2-субодиницею виявляють спонтанну тривожну поведінку та 

не чутливі до нейростероїдів. Комбінація α2- і γ2- субодиниць має суттєве 

значення в розвитку тривожних розладів [583]. 

Отже, сполуки, які селективно зв’язуються з певними субодиницями 

рецепторів, мають перспективи використання в якості «денних» анксіолітиків, 

для яких не характерна седативна та амнестична дія [325]. Таргетинг ГАМК-

ергічних білків і ферментів на практиці може являти собою важливий напрямок 

для розробки нових транквілізаторів [457].  

У структурах головного мозку відмічалася різна концентрація ГАМК, 

зокрема, при обсесивно-компульсивних розладах [234]. При панічних розладах 

рівень ГАМК у потиличній ділянці зменшувався на 22%, виявлялася недостатня 

фармакологічна відповідь на лоразепам і на тлі тривалого лікування 

бензодіазепінами відмічалось зниження концентрації ГАМК. Такі зміни можна 

розцінювати як порушення метаболізму ГАМК при панічних розладах, в основі 

яких є дисфункція ферменту ГДК [178]. У пацієнтів з тривожною патологією 

спостерігалося зниження вмісту ГАМК у таламусі, що підвищувався на тлі 

прийому антиконвульсанта леветірецетаму [515-517]. 

Препарат прегабалін нещодавно був впроваджений у клінічну практику 

для лікування генералізованих тривожних розладів [391]. Його фармакологічна 

дія подібна до попередника габапентину й спрямована на підвищення рівня 

ГАМК у ЦНС за рахунок взаємодії з субодиницями кальцієвих каналів [325]. 

Також вигабатрин розроблений як протиепілептичний препарат, що інгібує 

активність трансаміназ, пригнічує метаболізм ГАМК і тим самим сприяє її 
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накопиченню в структурах головного мозку [428]. Вигибатрин діє як 

селективний інгібітор зворотного захоплення ГАМК, блокуючи транспортер 

ГАМК, що призводить до інгібування поглинання медіатора з синапсів [428]. У 

клініці тіагабін виявився ефективним при генералізованих тривожних розладах, 

посттравматичних стресових розладах і в комбінації з іншими анксіолітиками 

при лікуванні резистентної тривоги [457].  

Отже, зважаючи на провідне значення ГАМК-ергічної трансдукції в 

розвитку та прогресуванні тривожних розладів [73], необхідно вести пошук 

модуляторів активності цієї системи, особливо за умов її дисбалансу [417].  

Окрім ГАМК-ергічної системии, в анксіогенезі беруть участь інші 

нейромедіаторні системи, зокрема холінергічна. Ацетилхолін є основним 

медіатором у нервово-м’язових сполученнях [245]. Холінергічна система 

найпотужніше представлена в корі великих півкуль, стриатумі та ретикулярній 

формації середнього мозку [251, 445].  

 Н-холінорецептори ‒ це ліганд-іонні канали проникні для катіонів [562]. 

На відміну від них, мускаринові (М1-5) рецептори метаботропні. Всі пʼять 

сімейств рецепторів містяться в головному мозку людини, дискретно 

розподілені та виконують різні функції [259]. Результат холінергічної інервації 

залежить від балансу між активацією обох сімейств рецепторів. 

Ацетилхолін відповідає за процеси пам’яті, поведінку, емоції, активує 

психічні процеси, регулює апоптоз, запалення, проліферацію та диференціювання 

нервових клітин, а також виступає нейромодулятором інших медіаторних систем і 

поведінки [181, 182]. Він є функціональним антагоністом дофаміну.  

Холінергічна система регулює серотонінергічну, що підтверджується 

наявністю Н-холінорецепторів на серотонінергічних нейронах шва. Активація Н-

холінорецепторів підвищує рівень 5-HT і стимулює їх функціональну активність 

[182, 183, 304]. Проте ацетилхолін гальмує нейрони шва, що припускає 

мускариновий компонент холінергічної модуляції. Також холінергічна система 

може чинити протилежні ефекти на серотонінергічну регуляцію. Близько 90% 

холінергічних нейронів у ядрах лушпини базальних гангліїв мали 5-HT2A-

рецептори [426].  
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 Ацетилхолін стимулює вивільнення 5-HT у хвостатому ядрі через Н-

холінорецептори. Однак цей вплив блокується антагоністом ГАМК-рецепторів, 

що вказує на непрямий ефект модуляції ГАМК-ергічних вставних нейронів. 

Також нікотин стимулє вивільнення 5-HT в гіпокампі й лобовій частині кори 

мозку та ГАМК у префронтальній корі [595]. Цікаво, що М-холіноблокатор 

пірензепін також посилює реліз 5-HT у гіпокампі [417]. Це засвідчує, що М1- 

або M4-холінорецептори тонічно інгібують у цій ділянці реліз 5-HT, тобто 

холінергічна система може зменшувати серотонінергічну активність.  

Центральні Н-холінорецептори опосередковують анксіолітикоподібні 

ефекти нікотину. Після введення фізостигміну в дорсальні або вентральні 

відділи гіпокампа підвищувалася концентрація ацетилхоліну та знижувався 

рівень тривоги [368].  

М1-холінорецептори, що містяться на норадренергічних шляхах у ЦНС , 

відіграють значну роль в анксіогенезі [479]. Також показане суттєве значення 

холінергічних нейронів гіпокампу та холінергічної пластичності в механізмах 

тривожних розладів і реакції на стрес [426, 479]. Існують й інші докази 

холінергічної регуляції стану тривоги, зокрема стресу. При стресі підвищується 

активність холінергічної системи в гіпокампі та корі головного мозку, тоді як 

рівень ацетилхоліну в мигдалику залишається на незмінному рівні [461]. Також 

активація пресинаптичних Нα7-холінорецепторів сприяє вивільненню глутамату 

з нисхідних проєкцій кори головного мозку, що має першочергове значення в 

розвитку аверсивних реакцій і відчутті страху [182].  

М1-холінорецептори гіпокампу опосередковують розвиток тривожного 

стану через норадренергічну систему ЦНС. Після введення фізостигміну в 

спиномозковий канал або вентральний гіпокамп зростає рівень ацетилхоліну, 

покращується функція ГАМК-ергічних нейронів і пригнічується ЦНС [369].  

Серотонінергічні нейрони широко представлені в ЦНС. Вони розташовані в 

медіальних і дорсальних ядрах шва мозку і протягом усього переднього мозку. 

Серотонін є медіатором змішаної дії і регулює емоційні стани, циркадні ритми, 

реакції болю, голоду, сну, статеву поведінку та агресивність. Участь 5-НТ у 

багатьох фізіологічних реакціях обумовлена широким розповсюдженням 
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однойменних нейронів у ЦНС і різноманіттям рецепторів [228]. 

Серотонінергічна система бере безпосередню участь у розвитку тривожних 

розладів [519], про що свідчить ефективність серотонінотропних препаратів.  

 За номенклатурою комітету Міжнародного Союзу Фармакологів виділяють 

сім сімейств 5-НТ рецепторів і 18 підтипів рецепторів [478]. Серед 18 типів 

рецепторів до регуляції поведінки залучаються переважно 5-НТ1А-рецептори, 5-

HT2A/2C-рецептори і 5-НТ1В/1D-рецептори [188]. При цьому 5-НТ1В/1D-рецептори 

модулюють поведінкові реакції, повʼязані з тривогою. Це означає, що 

порушення функції серотонінергічної системи головного мозку спричиняє 

розвиток невротичної патології.  

 Дослідження показують, що для тривожних розладів характерний 

генетичний поліморфізм транспортера 5-HT або кількісних і функціональних 

характеристиках 5-HT1A- і 5-HT2A-рецепторів [402]. При панічних розладах 

зменшується кількість 5-НТ1А-рецепторів у лімбічній системі [173]. 

 Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) 

рекомендовані в якості першої лінії засобів для лікування тривожних розладів, 

хоча терапевтичний ефект відмічається лише через декілька тижнів після їх 

призначення [222]. СІЗЗС ефективні в блокуванні анксіогенної дії різних 

фармакологічних засобів у людей, уключаючи: введення флумазенілу, індукції 

панічних атак тетрапептидом холецистокініном і 35% вуглекислим газом [494].  

 Однак, механізм дії СІЗЗС до кінця не з’ясований, зокрема питання про 

підсилення чи послаблення серотонінергічної передачі препаратами, оскільки 

невідомо, дефіцит чи надлишок 5-НТ відіграє провідну роль у розвитку стану 

тривоги. Важливе значення надлишку 5-НТ при тривозі підтверджується 

дослідженнями з вивчення фармакологічної активності фенфлураміну і 

препарату пресинаптичної дії М-хлорофенілпіперазину (агоніста 5-НТ-

рецепторів). Ці засоби посилювали тривогу в здорових добровольців і хворих 

на невроз [432]. Введення трициклічного інгібітору зворотного захоплення 

серотоніну кломіпраміну, також викликає виражену анксіогенну дію. 

В основі виникнення відчуття тривоги є надлишкова чутливість 

постсинаптичних 5-НТ-рецепторів. СІЗЗС збільшують кількість 5-НТ у 
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синаптичній щілині та посилюють симптоми тривоги. Однак, коли 

постсинаптичні 5-НТ-рецептори заблоковані, анксіолітичний ефект 

розвивається, але з затримкою в часі.  

Ця теорія підтверджується збільшенням обігу 5-НТ у мозку пацієнтів з 

панічними розладами [308]. При генералізованих тривожних розладах 

відмічається підвищення рівня 5-гідроксиіндолоцтової кислоти в сечі. 

Вочевидь, цьому передує надлишок 5-НТ в організмі, зокрема в ЦНС [159, 160]. 

Слід відзначити, що СІЗЗС виявляють терапевтичну дію на тлі достатнього 

рівня 5-НТ [587].  

Також існує теорія про участь дефіциту 5-НТ у розвитку тривожних 

розладів [179, 358]. Згідно з нею збільшення рівня 5-НТ є одним з 

терапевтичних ефектів СІЗЗС [497]. Однак цей ефект розвивається повільно у 

зв’язку зі стимуляцією пресинаптичних 5НТ1A-рецепторів, що зменшують 

вивільнення 5-НТ з ядер шва. Після блокади рецепторів швидкість виділення 

медіатора відновлюється. Це у поєднанні з застосуванням СІЗЗС, які блокують 

видалення 5-НТ з синапсів і підвищують його рівень, необхідне для отримання 

позитивного терапевтичного ефекту при лікуванні тривожних розладів [552].  

Велика кількість серотонінергічних механізмів, що реалізують розвиток 

стану тривоги, пояснює суперечливу інформацію про роль 5-НТ у патогенезі 

неврозів.  

Слід відзначити, що при тривожних розладах відмічалась аномалія 

(зменшення кількості) 5НТ1A-рецепторів у ЦНС, а саме в орбіто-лобовій корі, 

шву, мигдалику та скроневій ділянці головного мозку [427].  

При панічних розладах зниження рівня 5-НТ є основою для розвитку 

рецидивів, навіть після тривалої ремісії на тлі лікування СІЗЗС [252]. Також 

кількість 5-НТ-рецепторів у здорових добровольців зворотно корелює з рівнем 

тривоги. Це підтверджувалось ефективністю часткового агоніста 5-HT1-

рецепторів буспірону при генералізованих тривожних розладах, але не 

панічних розладах, при яких не ефективними виявилися й інші агоністи 5-HT1-

рецепторів [389].  

При застосуванні СІЗЗС поступово зменшуються симптоми патологічної 
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тривожності за рахунок пригнічення постсинаптичних 5НТ2С-рецепторів [323]. 

Результати свідчать, що блокатори цих рецепторів ефективні при лікуванні 

тривожних розладів. Синтетичний аналог метатоніну агомеланін, що блокує 

5НТ2С-рецептори та стимулює мелатонінові (МТ1-) і МТ2-рецептори, являє 

значний інтерес у плані лікування безсоння, депресії та тривоги [322]. 

Новітнім напрямком у лікуванні тривожних розладів є розробка 

мультимодальних серотонінергічних агентів, які здатні взаємодіяти з 5-НТ3-, 5-

НТ7- і 5-НТ1А-рецепторами, а також впливати на 5-НТ транспортер [185]. 

Показано, що блокада 5-НТ6-рецепторів викликає анксіолітичний ефект та 

агоністи 5-НТ6-рецепторів підвищують рівень ГАМК у ділянках головного 

мозку, які повʼязані з проявами тривоги, зокрема фронтальній корі та мигдалику, 

підвищують позаклітинний вміст ГАМК і знижують глутаматергічну 

нейропередачу [521, 578, 579]. Це дозволяє припустити ефективність агоністів 5-

НТ6-рецепторів за умов патологічної тривожності та розглядати цей підтип 

рецепторів у якості нової фармакологічної мішені [589].  

Суперечливі результати виявлені між впливом на 5-НТ7-рецептори та 

тривожною реакцією. У дослідах на мишах з дефіцитом 5-НТ7-рецепторів (5-

НТ7-/-) показано, що їх поведінка в тесті «чорно-біла камера» не відрізнялася 

від звичайних мишей [587]. однак, у тесті «закопування» вони заривали в тирсу 

значно менше кульок у порівнянні з 5-НТ7+/+ мишами, що свідчило про участь 

цих рецепторів у реалізації анксіолітичного ефекту [344]. Селективний 

антагоніст 5-НТ7-рецепторів SB-269970 виявляв помірні анксіолітичні 

властивості в тесті «поведінка, що карається» і в тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт», поступаючися за активністю діазепаму [578], а 

також знижував тривожність у тесті «закопування» [343], в якому моделюється 

поведінка, що характерна для обсесивно-компульсивних розладів.  

За даними літератури [343, 548], можна зробити висновок, що блокада 5-

НТ7-рецепторів викликє анксіолітичну дію в експериментальних моделях, 

однак у тестах для оцінки бензодіазепінових транквілізаторів такі блокатори не 

виявляють достатньої ефективності [498].  

Отже, серотонінергічна система відіграє важливу роль у виникненні та 
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перебігу невротичної патології а серотонінотропні препарати створюють 

суттєву конкуренцію бензодіазепіновим анксіолітикам у лікуванні цих станів.  

Іншою провідною ланкою патогенезу неврозів є розлади функції 

норадренергічної системи головного мозку [444]. Синтез НА в ЦНС 

починається з тирозину, що перетворюється на L-ДОФА, з якого утворюється 

ДА й надалі НА [424]. Ці медіатори за допомогою ферментів метаболізуються 

до 3-метокси-4-оксифенілгліколя.  

Після вивільнення НА він активно транспортується назад у нейрони та 

може піддаватися катаболізму в гліальних клітинах з утворенням 

норметанефрину. Більшість норадренергічних нейронів сконцентровано в 

блакитній плямі та великих півкулях головного мозку [571]. 

Розрізняють α1 і α2-адренорецептори, що розміщаються на нейронах, та β1 і 

β2-адренорецептори, що містяться переважно на клітинах глії. Постсинаптичні 

α1-адренорецептори беруть участь у регуляції артеріального тиску та емоційних 

станів ЦНС [333]. Пресинаптичні α2-адренорецептори виконують функцію 

авторецепторів [472]. Вони присутні на серотонінергічних і дофамінергічних 

нейронах, де інгібують гетерорецептори. Периферичні β-адренорецептори 

опосередковують вегетативні прояви тривожних розладів. Показано, що β-

адренорецептори головного мозку тварин беруть участь в індукції стану тривоги 

[490], прояви якої можна зменшити за допомогою β-адреноблокатора 

пропранолола [458]. 

Для оцінки симпатичної активності організму, зокрема стану ЦНС за умов 

тривоги, використовують рівень НА в сироватці крові, оскільки НА в значній 

кількості синтезується в надниркових залозах і позитивно корелює з рівнем у 

спиномозковій рідині та відображає зміни його вмісту в ЦНС. У хворих на 

панічні розлади відмічалася надмірна активація адренергічних нейронів, 

підвищення рівня цього нейромедіатора в сироватці крові та міокарді [466].  

Лікарські препарати, що зменшували активність блакитної плями, 

виявляли ефективність при тривожних розладах. До таких засобів належать 

СІЗЗС, трициклічні антидепресанти, інгібітори МАО та інші засоби [199]. 

Однак міртазапін (антагоніст α2-адренорецепторів) збільшував активність 
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блакитної плями і, незважаючи на наявність потенційного анксіогенного 

профілю (блокада 5НТ2C-рецепторів), виявляв ефективність при неврозах [199].  

Про важливу роль НА в ґенезі тривожних розладів свідчать результати 

введення центрального α2-адреноміметика клонідину, що пригнічує симпатичний 

відділ вегетативної нервової системи й зменшує рівень тривожності [212, 333]. 

При тривозі змінюється чутливість α2-адренорецепторів, зокрема до  часткового 

агоніста клонідину. Цей препарат використовується для аналізу здатності сполук 

взаємодіяти з пресинаптичними α2-адренорецепторами [140]. Також, клонідин 

обмежує функціональну активність блакитної плями та зменшує рівень НА в 

ЦНС, і тим самим знижує частоту нападів при панічних атаках, хоча з часом до 

препарату виникає толерантність. Для пацієнтів з панічними розладами 

характерна посилена відповідь на введення клонідину, що виявляється 

вираженою гіпотензією та збільшенням у крові основного продукту розпаду НА 

– 3-метокси-4-оксифеніл-гліколя [499]. Це підтверджує участь норадренегічної 

системи, зокрема введення йохімбіну, блокатора переважно пресинаптичних α2-

адренорецепторів, який збільшує відчуття тривоги [480]. 

Підвищена чутливість пресинаптичних α2-адренорецепторів до агоністів 

та антагоністів призводить до зниження контролю над блакитною плямою та 

рівнем НА в ЦНС, що може провокувати розвиток стану тривоги, а також 

викликати надмірну відповідь на звичайні подразники і, як наслідок, викликати 

панічні розлади [584]. Експресія цих рецепторів збільшувалася після стресового 

впливу на експериментальних тварин [514]. Клінічна практика також 

підтверджує зв’язок між подіями в житті людей і розвитком панічних атак [458].  

 У патогенез невротичних розладів свій внесок робить і дофамінергічна 

система головного мозку. ДА синтезується з незамінної амінокислоти тирозину, 

що надходить до організму з харчовими продуктами й метаболізується до 3-4-

діоксифенілоцтової та гомованіліноваої кислот [424].  

Дофамінові рецептори умовно поділяються на D1- і D2-рецептори. D1-

ауторецептори містяться на пресинаптичній мембрані, беруть участь у регуляції  

синтезу та виділення ДА [495]. Чинником, що обмежує дофамінергічну передачу 
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при неврозах, може виступати активація ДА ауторецепторів з наступним 

обмеженням викиду медіатора в синаптичну щілину [18]. 

Одним з етіологічних факторів генералізованих тривожних розладів 

вважають порушення центральної дофамінергічної системи, що виражається у 

порушенні функціональної активності транспортера дофаміну DAT1 [566]. 

Показана низька доступність постсинаптичних D2-рецепторів у стриатумі при 

соціофобіях і тривожній патології, що коморбідна з обсесивно-компульсивними 

розладами [522]. При тривожних розладах загострюються симптоми соціофобій 

на фоні блокаторів D-рецепторів, а також відмічається взаємозвʼязок між 

поліморфізмом гена транспортера дофаміну DAT1 і соціофобією [402, 566].  

Зниження параметрів звʼязування D2-рецепторів в осіб з соціофобіями 

свідчить про участь дофамінергічної системи в перебігу соціофобій [522]. 

Проте ці докази носять опосередкований характер і не завжди відтворювані, що 

передбачає спільну участь ДА та інших нейромедіаторів і пептидів у патогенезі 

тривоги [431, 522]. 

В основі симптомів тривожності, що виникають при хворобі Паркінсона та 

зловживанні психоактивними речовинами, які стимулюють ЦНС, виявляється 

дефіцит дофамінергічної системи [413]. При затосуванні блокаторів D-

рецепторів можуть виникати побічні реакції, зокрема соціофобії [174]. Значення 

дофамінергічної системи в патогенезі невротичної патології підкреслює 

ефективність фенелзину та бупропіону, що підвищують дофамінергічну 

нейротрансмісію [563]. Продукт розпаду ДА ‒ ГВК вірогідно відображає рівень 

медіатора в організмі. Встановлене суттєве зниження її вмісту в спиномозковій 

рідині в пацієнтів з соціофобією, яка поєднувалася з панічними розладами [500].  

Отримані й інші докази, що при тривозі в стріатумі зменшується зворотнє 

захоплення ДА. При цій патології введення праміпексолу ‒ агоніста D-

рецепторів і антагоніста – сульпіриду до та після лікування СІЗЗС показало, що 

обидва засоби підвищували рівень тривожності в пацієнтів, які не отримували 

лікування. Застосування СІЗЗС на тлі праміпексолу знижувало рівень 

тривожності на відміну від комбінації з сульпіридом [256]. Позитивний ефект 

СІЗЗС обумовлений постсинаптичною десенситизацією D3-рецепторів [398].  
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Вищенаведене свідчить, що дефіцит дофамінергічної системи має суттєве 

значення в ґенезі тривожної патології.  

Іншою нейромедіаторною системою, яка бере участь у регуляції функцій 

ЦНС і стану тривоги, є аденозинова [260, 265]. Аденозин належить до 

нуклеозидів, виконує роль нейромодулятора в ЦНС, контролює нейрональну 

збудливість через чотири підтипи  аденозинових (A1, A2A, A2B і A3) рецепторів, 

що сполучені з G- білками та регулює функції йонного каналу [313]. Агоністи 

A1 і A2A-рецепторів і аденозин виявляють анксіолітичну дію, а сполуки, такі як 

кофеїн і антагоністи А-рецепторів, можуть викликати стан тривоги, тобто  

чинити анксіогенну дію [186, 187, 477]. Аденозин може регулювати настрій і 

емоції, а також функціонування інших нейронів [354].  

Концентрація аденозину регулюється інтенсивністю синтезу й 

транспортування [236], що дозволяє швидко змінювати рівень аденозину. 

Астроцити є значними джерелами позаклітинного аденозину та АТФ [347]. 

Здатність аденозину пригнічувати або потенціювати нейротрансмісію 

визначається паттернами експресії рецепторів і рівнем аденозину в ЦНС [320].  

А2А-рецептори зосереджуються у хвостатому ядрі та перетинці сполучені 

з аденілатциклазою, підвищують рівень цАМФ і збуджують інші нейрони. A2A-

рецептори також асоційовані з рецепторами інших нейротрансмітерів, зокрема 

з D2-рецепторами і mGlu5-рецепторами [266]. Такий комплекс необхідний для 

функціонування смугастого тіла, що відіграє суттєву роль у патогенезі нервово-

психічних захворювань [261]. 

 У розвитку тривожних розладів найбільше значення мають центральні 

А2А-рецептори [265, 339]. Їх стимуляція призводить до стану тривоги. 

Генетичний нокаут за транспортером аденозину зменшує відчуття тривоги в 

експериментальних тварин, тоді як інгібування транспортера нуклеотиду може 

опосередковувати анксіолітичні ефекти бензодіазепінів і алкоголю [463].  

Клінічні дослідження та експерименти на генетично модифікованих 

тваринах підтверджують участь рецепторів аденозину в етіології та патогенез і 

різноманітних тривожних розладів [339]. Аденозин та агоністи А-рецепторів 

виявляють анксіолітичну дію в етологічних тестах різної аверсивності, а саме: 
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«піднесений хрестоподібний лабіринт» [376], тест «поведінка, що карається» 

варіант Vogel і «чорно-біла камера» [186]. Також показано, що антагоністи 

аденозину кофеїн і теофілін виявляють анксіогенні властивості в 

експериментальних тварин і людей [265, 380]. Виявлений анксіогенний ефект 

кофеїну в пацієнтів з різними психічними розладами, вочевидь, повʼязаний з 

поліморфізмом гену А2А-рецептора [214]. 

Доказами участі аденозинової системи, зокрема А2А-рецепторів, у 

виникненні тривожних розладів є відомості, що миші, нокаутні за генами цих 

рецепторів, є адекватною моделлю для вивчення анксіогенезу. У цих тварин 

після одноразового та хронічного введення високих доз кофеїну відсутня 

анксіогенна відповідь у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» [360]. Крім 

того, А2А-рецептори беруть участь у розвитку абстинентного синдрому на тлі 

морфіну після застосування налоксону й реалізують анксіолітичні властивості 

алкоголю [420]. Водночас надлишкова експресія А2-рецепторів не змінює 

відчуття тривоги у тварин у тесті «неконфліктної поведінки» [582].  

Також ступінь експресії транспортера аденозину модифікує тривожні 

стани. Інгібітор зворотного захоплення аденозину ‒ папаверин виявляв 

анксіолітичні властивості в тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт». 

Анксіолітичні властивості карбамазепіну та класичних бензодіазепінових 

анксіолітиків частково обумовлені інгібуванням аденозинового транспортеру 

[591]. Крім того, зниження тривожності в тесті «відкрите поле» і «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» була відтворена в мишей C57BL/6J після 

мікроін’єкції в мигдалик нітробензилтіоінозину [172]. Аденозин може 

модулювати ГАМК-ергічну передачу в ЦНС шляхом взаємодії з А1- і А2А-

рецепторами і підвищувати вивільнення гальмівної амінокислоти в ділянці 

перетинки мозку та гіпокампа. Слід відмітити, що комплемент С5а виявляє 

анксіолітичну дію через активацію А2А- і ГАМК-рецепторів [261]. Показана 

антидепресивна дія нових похідних аденіну [433]. 

Однак участь А1-рецепторів у розвитку стану тривоги переконливо не 

доведена, а відомості носять суперечливий характер. Фармакологічна регуляція 

цього підтипу рецепторів не дає однозначної відповіді щодо їх участі в 
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анксіогенезі. Також позаклітинний аденозин може впливати на А2А- і А1-

рецептори, викликаючи протилежні ефекти. При цьому взаємодія з А2А-

рецепторами в різних відділах ЦНС має певні функціональні відмінності [339]. 

Незважаючи на значний терапевтичний потенціал аденозинової системи, 

задіяти її у фармакотерапії невротичних розладів досить складно. 

Глутамінова кислота є основним збуджувальним нейромедіатором, який 

взаємодіє з метаботропними та іонотропними рецепторами й відіграє провідну 

роль у реалізації процесів пам’яті, навчання, сприйняття болю та тривоги [315].  

Глутаматні рецептори (mGlu) поділяються на іонотропні та 

мембранотропні. Їх існує декілька підтипів [168]. Класифікація іонотропних 

рецепторів базується на різній чутливості до дії N-метил-D-аспарагінової 

кислоти (NMDA), 2-аміно-3[3-гідрокси-5-метилі-зоксазол-4-іл]пропіонової 

(АМРА) і каінової кислот. Виділяють дві групи рецепторів: NMDA і не-NMDA 

(їх поділяють на АМРА і каінатні) [446]. 

 Хоча глутамат є ключовим медіатором фізіологічної комунікації між 

нейронами, за певних умов активація глутаматних рецепторів призводить до 

загибелі нейронів ‒ ексайтотоксичності [567]. Вона спостерігається при 

гострих, хронічних та нейродегенеративних захворюваннях ЦНС і пов’язана з 

перенавантаженням клітин Са2+ [193, 524]. 

 Про участь глутаматергічної системи в патогенезі неврозів свідчать дані про 

те, що конкурентні NMDA-агоністи, зокрема сполуки CGP-37849 і CGS-19755 

поряд з протисудомними та нейропротекторними властивостями виявляють й 

анксіолітичні ефекти [435, 567]. Позитивний алостеричний модулятор АМРА-

рецепторів анірацетам демонстрував анксіолітичну дію на трьох 

експериментальних моделях у тварин [137], позитивну дію викликали й інші 

модулятори [592]. 

 Розвиток стану тривоги пов’язаний із підвищенням глутаматергічної 

передачі в префронтальный корі та мигдалику. Таким чином, активація 

пресинаптичних mGlu2-рецепторів, сприяє зменшенню вивільнення медіатора 

та обумовлює заспокійливу дію [411]. Проводиться пошук нових ефективних і 

безпечних лікарських засобів для лікування тривожних розладів на основі 
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модуляторів глутаматергічної нейротрансміссії [210].  

 Третя група mGlu-рецепторів зазвичай розташована пресинаптично. Їх 

активація інгібує глутамат і ГАМК реліз та каскад цАМФ [190]. Активація 

mGlu4 рецепторів бере участь у сприйнятті смаку й виявляє терапевтичний 

потенціал у лікуванні паркінсонізму та іншої патології ЦНС [388, 537]. 

У групі mGlu6-рецептори найменш вивчені. Вони експресуються у 

сітківці ока і в незначній кількості в головному мозку [364]. Рецептори mGlu7 

виражені в головному і спинному мозку, Вони регулюють глутаматергічну 

нейротрансмісію. Експресія mGlu8-рецепторів виражена в нюховій цибулині, 

гіпокампі, мозочку і мамілярному тілі, а також за межами ЦНС [406]. 

 Глутаматні рецептори беруть участь в інтеграції гіпоталамо-гіпофізарно-

адреналової системи у відповідь на тривожні розлади та стрес [570]. Подальший 

механізм реалізації стресу здійснюється через НА, 5-НТ- і ГАМК-ергічні 

нейрони [520]. Протективна дія лігандів глутаматних рецепторів обумовлена 

регуляцією емоційно-мотиваційної сфери, зокрема тривожності, фобічних 

реакцій, а також поведінки уникнення аверсії [560] і стероідогенезу [334]. 

 Як бачимо, глутаматергічна система регулює процеси анксіогенезу, а 

речовини, що її модулюють, можуть розглядатися як перспективні анксіолітики.  

 Наявність анксіогенних властивостей у холецистокініну (ХЦК) 

встановили, коли показали, що ін’єкції С-кінцевого тетрапептида ХЦК-4, 

селективного агоніста ХЦК2-рецепторів, викликає неспокій, панічні розлади та 

відчуття тривоги [467]. Відтоді активно досліджувався вплив на стан тривоги 

ХЦК-4 та інших селективних агоністів та антагоністів ХЦК рецепторів [242].  

 Важливо відзначити, що анксіолітичні властивості антагоністів ХЦК2-

рецепторов виявлені в тестах, які засновані на уникненні «новизни» з одного 

боку, а з іншого ‒ фізіологічно обумовленої дослідницької активності [242].  

 Анксіогенна дія неселективних агоністів ХЦК-рецепторів, ХЦК8 і 

церуліна виявлена в тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» при 

системному введенні та при ін’єкції в ділянку мигдалика [224]. 

 Агоністи ХЦК2-рецепторов, ХЦК-4 і пентагастрін підсилювали реакцію 

страху у тварин, а бутоксикарбоніл-ХЦК-4 блокував індукований морфіном 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21795548
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анксіолітичний ефект у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» [249]. 

Антагоністи ХЦК2-рецепторів сполуки L-365,260 і CI-988, знижували прояви 

тривоги у тварин у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» [565].  

 Досліди з використанням агоністів свідчать, що ХЦК2-рецептори є 

ключовим компонентом в ініційованому ХЦК-4 панічному синдромі [322]. У 

щурів, нокаутних за геном ХЦК1-рецептора, відмічалася зміна відповіді на 

стрес, що виражалась в анксіогенній реакції в тестах «піднесений 

хрестоподібний лабіринт», «відкрите поле», а також у посиленні феномену 

вокалізазії при відлученні щурят від самки [492].  

 Є дані, що ХЦК-4 викликає анксіогенні ефекти, взаємодіючи з іншими 

нейротрансмітерами, виконуючи функції нейромодулятора дофамінергічної 

медіаторної передачі [455]. Взаємодія ХЦК з ХЦК1-рецепторами викликає 

зменшення мембранного потенціалу та інгібує ГАМК-ергічну синаптичну 

трансмісію в нервових клітинах навоколоводогінної сірої речовини, що 

опосередковує передачу нервового сигналу від ендогенної каннабіноїдної 

системи [248].  

Наявність великої кількості підтипів ХЦК-рецепторів, а також їх агоністів 

nf антагоністів, що належать до різних хімічних класів, ускладнює їх клінічне 

використання [226]. Однак антагоністи ХЦК-рецепторів потенційно можуть 

застосовуватись у комбінації з іншими засобами при патології ЦНС.  

При тривожних розладах зазнають зміни й інші нейромедіаторні системи 

(канабіноїдна, нейропептидна та інші). При цьому сполуки, які впливають на ці 

рецептори, активно досліджуються [133].  

 Біологічно активні пептиди (нейропептиди) виконують нейромедіаторні 

та нейромодуляторні функції, викликають ефекти, які значно перевищують за 

тривалістю відповідь на класичні нейромедіатори [382]. Вони опосередковують 

чутливість до зовнішніх чинників і формують відповідь, що регулює гомеостаз 

і вищу нервову діяльність, особливо при патологічних станах.  

 Найбагатша на нейропептиди лімбічна система, що відповідає за емоції 

та поведінку, локалізується в середньому та проміжному мозку, а також у 

базальних гангліях і корі головного мозку [523]. Їх значущість підкреслюється 
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з позицій філогенезу, оскільки нейропептиди утворилися одними з перших 

серед медіаторів і зберегли структуру та функції під час еволюції. Вони 

регулюють поведінкові реакції, спрямовані на збереження і підтримку 

життєдіяльності [350].  

 Серед нейропептидів можна виділити протривожні та протитривожні 

[332, 467]. До перших належать ХЦК, ендозепіни, кортіколіберін, грелін, 

орексин А та інші. До другої групи віднояться опіоїди, нейропептид Y, галанін, 

пролактин, обестатин, нейропептид S, дельта-сон індукуючий пептид, секретин 

і нейротрофічний пептид пошкодженого мозку та інші. 

 Різноманітність і комплексність механізмів встановлені не тільки для 

самого феномена тривоги в межах патологічних станів ЦНС, але й при 

дослідженні окремих різновидів тривожної патології. При посттравматичних 

стресових розладах зміни переважно відбуваються в системі гіпоталамус-

гіпофіз-надниркові залози, стосовно рівня катехоламінів. При цьому не 

зменшується значимість й інших нейромедіаторних систем головного мозку 

(ГАМК-ергічної, серотонінергічної та глутаматергічної) [362]. 

 У панічних розладах задіяні декілька нейрохімічних механізмів, зокрема 

серотонінергічнй, норадренергічний і ГАМК-ергічний. При цьому відзначають 

незначне домінування одного з вище наведених механізмів. У патогенезі 

генералізованих тривожних розладів також беруть участь принаймні ГАМК-

ергічна, серотонінергічна, норадренергічна, холецистокінінова, нейростероїдна, 

пептидергічна системи ЦНС і система гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози 

[362; 391; 566]. 

 Дані літератури про основні прояви тривожних розладів і можливі 

нейробіологічні механізми, що визначають патогенез генералізованих 

тривожних розладів, панічних розладів, соціофобій, тривожних станів, 

обумовлених відміною психоактивних речовин, дозволяють узагальнити внесок 

окремих медіаторних систем в їх реалізацію (таб. 1.1). 

Отже, в основі патогенезу тривожної патології є взаємодія різних 

нейроанатомічних структур, що виконують специфічні функції, і медіаторних 

систем головного мозку. На тлі відомостей про мультифакторний генез 
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тривожних розладів, заснованих на зіставленні даних про їх полігенний контроль 

і виявлені порушення на різних етапах численних систем проведення сигналу, 

все більш виразно виникає необхідність розширення арсеналу анксіолітичних 

засобів, з кількома механізмами дії, кожний з яких займе своє місце з 

урахуванням патогенетичних механізмів розвитку тривоги [145].  

  Таблиця 1.1 

Роль основних нейромедіаторних систем у патогенезі тривожних  

розладів [362; 391; 466; 522; 536; 566] 

Нейромедіа-

торні системи 

Тривожні розлади 

генералізо-

вані тривож-
ні розлади 

панічні 

розлади 

соціо-

фобії 

посттравма-

тичні стресор-
ні розлади 

обсесивно-

компульсивні 
розлади 

ГАМК-ергічна 
система 

+ + + + + 

Холінергічна 

система 

+ + + + + 

Серотонінер-
гічна система 

+ + + + +++ 

Дофамінергіч-

на система 

+ + + - - 

Норадренергіч-
на система 

+ + + + - 

Глутаматергіч-

на система 

+ - + - - 

Холецистокінін + + + - - 

Нейропептид Y + + - - - 

Тахікініни + - - - - 

Кортикотропін-

релізинг фактор 

 +  + - - - 

  

При аналізі джерел літератури [362; 391; 466; 522; 536; 566] встановлена 

роль нейромедіаторних систем у розвитку тривожних розладів, однак постають 

нові питання, що стосуються механізмів позитивної дії вже відомих препаратів, 

зокрема СІЗЗС, а також нових сполук, які можуть регулювати декілька 

нейромедіаторних систем одночасно [310, 516]. Це створює передумови для 

пошуку речовин, що здатні ефективно і безпечно протидіяти різноманітним 

тривожним розладам. 
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1.2 Перспективи створення нових анксіолітичних засобів 

 

Тривожні розлади є найпоширенішою групою психічних захворювань 

[386, 387]. Значний обсяг наукових досліджень направлений на синтез нових 

біологічно активних молекул для їх корекції, вивчення та доведення до 

клінічних випробовувань. Проте клінічні результати викликають розчарування, 

оскільки нові сполуки, що виявили ефективність у дослідженнях на тваринах, 

рідко демонструють результати під час клінічних досліджень.  

Нині накопичена досить велика кількість даних про порушення ГАМК-

ергічної, серотонінергічної, норадренергічної, дофамінергічної та інших систем 

при виникненні різних проявів тривоги [513], але в цих випадках задіяна ГАМК-

ергічна система. Тому першочергове значення має аналіз фармакологічної 

активності лікарських засобів, що впливають на дану нейромедіаторну систему. 

Першими препаратами, що розроблялися для лікування тривоги були 

барбітурати. Їх почали застосовувати в клініці з 1903 року. До 50-х років 

минулого століття вони широко використовувались і не мали конкурентів. 

Однак для похідних барбітурової кислоти характерна незначна широта 

терапевтичної дії та суттєві побічні реакції. Найбільшу загрозу несла зупинка 

дихання, яка мала летальні наслідки [469]. Це слугувало основою для розробки 

й впровадження в клінічну практику в 1960-х роках бензодіазепінів. Першим 

анксіолітиком цієї групи став лібріум (хлордіазепоксид), що був синтезований у 

1955 році. У 1959 році синтезували діазепам. Після трьох років дослідження в 

1963 році підприємство «Hoffmann-La Roche» почало випускати препарат під 

торговою маркою «Валіум» [240]. 

Оксазепам, метаболіт діазепаму, синтезував у 1961 році Белл C. К. Для 

створення сильнішого бензодіазепіну в 1971 році синтезували похідне 

оксазепаму – лоразепам [510]. У 1976 році створили мідазолам, перший 

водорозчинний бензодіазепін, який застосовувався на практиці. Використання 

бензодіазепінів призвело до зменшення кількості призначень барбітуратів [504]. 

 Похідні бензодіазепіну становлять найпоширенішу групу психотропних 

засобів. Описано понад 2000 активних похідних бензодіазепіну, з яких понад 
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100 випускаються у вигляді лікарських засобів. Більшість із них ‒ це похідні 

1,4-бензодіазепіну, проте застосовуються й похідні 1,5-бензодіазепіну.  

 Втім, це не стало перешкодою на шляху до синтезу нових похідних 

бензодіазепінів. Згодом у клінічну практику впровадили інші сполуки з числа 

1,4-бензодіазепінів, у тому числі, препарати, що мали високу спорідненість до 

рецепторів, такі як лоразепам, клоназепам і алпразолам [279]. Бензодіазепіни 

швидко отримали визнання й широко почали застосовуватись у якості 

ефективних анксіолітичних і снодійних засобів [221].  

Спочатку фахівці зустріли нову групу лікарських засобів з оптимізмом, 

але поступово стало виникати занепокоєння, пов’язане з ризиком виникнення 

залежності [425], однак з часом було доведено, що позитивні ефекти 

переважають ризик розвитку фізичної та психічної залежності.  

Застосування бензодіазепінів пов’язане з розвитком численних побічних 

реакцій [505]. Препарати викликають надмірний седативний ефект, у результаті 

чого знижується увага при керуванні авто; у людей похилого віку збільшується 

кількість падінь і пов’язаних з цим переломів стегна [270]; потенціюється дія 

етилового спирту та інших засобів, що пригнічують ЦНС; виникає синдром 

«відміни» [378] і спостерігаються зловживання цими препаратами [221]. Однак 

похідні 1,4-бензодіазепінів продовжують вивчатися [118]. 

Клінічні ефекти бензодіазепінів повʼязані з чотирма різними популяціями 

ГАМК-рецепторів. Тому була висунута гіпотеза, що шляхом вибіркового впливу  

на певні підтипи рецепторів можна відокремити анксіолітичну активність. 

Неселективні похідні бензодіазепінів взаємодіють з усіма підтипами рецепторів  

і викликають побічні реакції у вигляді седативного впливу, залежності, 

зловживання тощо [205]. Тому зусилля більшості науковців фармацевтичних 

компаній направлені на синтез і розробку сполук, які селективно взаємодіють з 

окремими підтипами ГАМК-рецепторів, тобто анксіоселективних, що дасть 

змогу позбавитись від вищенаведених негативних реакцій.  

Після впровадження в клініку бенздіазепінів, лише в 70-х років встановили 

їх ГАМК-опосередкований механізм дії. У 80-х роках описали ефекти ГАМКА- і 

ГАМКВ-рецепторів і показали, що бензодіазепіни модулюють дію гальмівного 
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медіатора ГАМК, а також виділяли два підтипи сайтів розпізнавання 

бенздіазепінів у ГАМК-рецепторах, що позначаються BZ1 і BZ2 [443].  

Сайт розпізнавання бензодіазепінів утворений g2- субодиницею в 

поєднанні з α1-, α2-, α3- або α5- субодиницями. Заміна в субодиницях гістидину 

на аргінін призводить до нечутливості рецепторів до  діазепаму. Це було 

використано як основу для з’ясування ролі субодиниць ГАМКА-рецепторів у 

фармакологічних ефектах бензодіазепінів [329, 476].  

Дані, отримані в результаті експериментів з використанням речовини     

L-838,417 – селективного модулятора підтипу ГАМКА-рецепторів, і 

трансгенних мишей, показали, що α1- підтип, пов’язаний з седативною дією. 

При цьому α2- і/або α3- підтипи ГАМКА-рецепторів є «анксіолітичними» 

підтипами [205, 280, 415]. Наявність α5- підтипу субодиниць у рецепторі 

пов’язана з аспектами пізнання та ноотропною дією [274]. Тому можна 

припустити, що коли сполука переважно впливає на α2- і α3- підтипи ГАМКА-

рецепторів, не активуючи α1- підтип, то вона повинна виявляти виразну 

анксіолітичну дію без седативної активності, водночас є анксіоселективною. 

Однак перші спроби синтезу й дослідження сполук зі спорідненістю до α2- і α3- 

субодениць ГАМКA-рецепторів успіху не мали [221]. 

Селективні сполуки (МРК-409 (MK-0343), TPA023 і TPA023) з 

потенційно новим фармакологічним профілем за різних експериментальних 

умов у тварин виявляли анксіолітичні та седативні властивості [215-218]. Ці 

речовини продемонстрували виразну анксіолітичну дію в поведінкових тестах. 

При цьому сполука МРК-409 виявляла активність у менших дозах порівняно з 

TPA023 або TPA023B. Жодна з речовин не чинила помітної седативної дії в 

поведінкових тестах на різних видах експериментальних тварин. Також 

сполуки TPA023 і TPA023B не модифікували ефектів етилового спирту, на 

відміну від речовини MRK-409.  

В ідеалі сполуки, що пропонуються в якості анксіолітиків і позбавлені 

седативної активності, повинні виявляти високу спорідненість до підтипів α2 і 

α3 ГАМКА-рецепторів і не мати афінітету до α1 і α5 підтипів ГАМКА-рецепторів 

[257]. Однак на практиці досягти цього вкрай складно, оскільки для 
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бензодіазепінів характерний спільний сайт їх розпізнавання [218]. 

Сполука МРК-409 і подібні до неї з вибірковою селективністю до α2/α3 

підтипів ГАМКА-рецепторів або речовини L-838,417, NS11394, TPA023 і 

TPA023B, які не мають спорідненості до α1 підтипу, на різних видах тварин 

діють як анксіолітики, що позбавлені седативної активності [213, 215, 437, 543]. 

На доклінічному етапі досліджень встановлено, що для цих сполук не 

характерні побічні реакції, що спостерігались при застосуванні класичних 

неселективних бензодіазепінів таких, як діазепам і лоразепам [221]. 

Сполука L-838,417 у дослідах виявляє ефекти, аналогічні таким у 

бензодіазепінів, але структурно відрізняється від них і класифікується, як 

небензодіазепіновий анксіолітик. Вона належить до селективних агоністів 

ГАМКА-рецепторів, що діє як частковий агоніст α2-, α3- і α5- підтипів, одночасно, 

як антагоніст на α1 підтип і має невелику спорідненість до α4- або α6- підтипів. Це 

наділяє сполуку L-838,417 селективною анксіолітичною дією з незначним 

седативним і амнестичним ефектом [594]. Нейрофармакологічний профіль 

речовини L-838,417 у тварин подібний до хлордіазепоксиду, але не до золпідему 

[290]. На її анксіолітичну активність істотно не впливав вік дослідних тварин, 

однак її змінювали стресорні чинники [418]. Застосування речовини L-838,417 

разом з іншими анксіолітиками дало можливість зменшити їх дозу і, тим самим , 

імовірність виникнення залежності та зловживання [213, 379].  

Водночас інші результати досліджень свідчать, що аллостерічні 

модулятори ГАМКА-рецептора, сполуки L-838,417 і NS11394 виявляють 

знеболювальну, але не анксіолітичну дію, погіршують пам’ять і пригнічують 

моторні функції [213].  

За клінічних умов анксіолітичий ефект сполуки TPA023 оцінювали на тлі 

генералізованих тривожних розладів. Вона продемонструвала виразну 

анксіолітичну дію при шизофренії й покращувала когнітивні функції, однак, 

експерименти достроково припинили через виникнення побічних реакцій. Ці 

дані, разом із дослідженням фармакодинаміки в здорових добровольців 

свідчать, що селективні модулятори α2/α3 підтипів ГАМКA-рецепторів 

виявляють фармакологічний профіль, відмінний від діазепаму та лоразепаму. 
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Отримані результати підтверджують перспективність подальших досліджень 

агоністів ГАМКА-рецепторів, зокрема, з числа селективних модуляторів і 

оборотних агоністів підтипів α5- рецепторів [218, 219]. Нові сполуки позбавлені 

побічних реакцій, зокрема залежності [430].  

Сполука CL-218872 виявляла седативну та снодійну активність і 

використовується в наукових дослідженнях [588]. Її фармакологічні властивості 

подібні до тріазоламу. Речовина структурно відрізняється від класичних 

анксіолітиків і тому належить до небензодіазепінових засобів. Вона є 

частковим агоністом ГАМКА-рецепторів і селективна до їх α1-підтипу [219, 

220]. Для сполуки характерний широкий спектр нейротропних ефектів, зокрема 

заспокійливий, снодійний, анксіолітичний, протисудомний та амнестичний. 

Така дія нагадує фармакологічні властивості відомого гіпногенного засобу 

похідного імідазопіридину ‒ золпідему [414]. 

Інша сполука SL-651,498L у дослідах виявляла виражену анксіолітичну та 

протисудомну активність. Її хімічна структура пов’язана з похідними карболіну 

‒ абекарнілом і гедокарнілом. Речовина SL-651,498L належить до групи 

небензодіазепінових транквілізаторів. Вона діє як повний агоніст до α2- і α3- 

підтипів, і як частковий агоніст до α1- і α5- підтипів ГАМКА-рецепторів. 

Збільшення дози сполуки SL-651,498L викликало седацію, атаксію та 

розслаблення м’язів [508]. При застосуванні речовини не спостерігалось 

залежності, що пов’язане з низькою її спорідненістю до α5 підтипу ГАМКА-

рецепторів [414]. Сполука SL-651,498L запропонована для клінічних 

досліджень в якості анксіолітика з відсутнім седативним компонентом [580]. 

Попередні випробування на людях показували аналогічну лоразепаму 

транквілізуючу активність. При цьому сполука викликала незначну седативну 

дію та когнітивні розлади. 

Інша речовина S32212 проходить доклінічні дослідження як потенційний 

антидепресант [481, 482]. Механізм її дії повʼязаний зі зворотнім агонізмом до 

5-НТ2С-рецепторів і антагонізмом до α2-адренорецепторів (усіх трьох підтипів-

2а, 2b, і 2с). Також речовина виявляла менший афінітет до 5-HT2A-рецепторів. У 

неї відсутній антагоністичний вплив на 5-НТ2В-рецептори, не спостерігалося 
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значимого впливу на зворотнє захоплення моноамінів та інші типи α1-

адренорецепторів, H1-холінорецепторів і М-холінорецепторів [482]. Такий 

профіль взаємодії сполуки з медіаторними системами є подібним до 

норадренергічних і серотонінергічних антидепресантів [481, 482].  

У дослідженнях на тваринах показано, що сполука S32212 підвищувала 

концентрацію нейротрофічного фактора в корі великих півкуль, гіпокампі та 

мигдалику, збільшувала функціональну активність адренергічних нейронів 

блакитної плями, підвищувала рівень НА в гіпокампі та рівень ДА й 

ацетилхоліну в корі великих півкуль, однак не впливала на вміст 5-НТ та 

гістаміну в структурах головного мозку. Для речовини була характерна 

антидепресивна, анксіолітична, антиагресивна дія, здатність покращувати 

пізнавальну активність і процеси сну [481]. 

Серед потенційних засобів для лікування тривожних розладів слід 

назвати сполуку 4,16-андростадін-3β-ол (лабораторна назва PH94B, комерційна 

назва «Алорадин» або «Алорадин IN») [292]. Вона належить до групи феринів 

(синтетичних нейроактивних стероїдів з ефектами феромонів). У алорадину 

відсутня спорідненість до рецепторів стероїдних гормонів, однак він 

безпосередньо активував ізольовані клітини вомероназальних рецепторів 

людини в наномолярних концентраціях (ЕD50 = 0,2 мкМ). Він є позиційним 

ізомером феромона 5,16-андростадієн-3β-ола (андростадіенола). Ця речовина 

активно вивчається фірмою «Pherin Pharmaceuticals» у вигляді назального 

спрею, що пропонується для лікування гострих соціофобій і генералізованих 

тривожних розладів у жінок [292]. Сполука PH94B перебуває на ІІІ стадії 

клінічних досліджень [293].  

Клінічні дослідження проходить і сполука NGD 91-3, що модулює 

ГАМК-ергічної системи та пропонується для лікування психічних захворювань, 

зокрема генералізованих тривожних розладів і безсоння [220].  

Наступним новим перспективним анксіолітичним і седативним засобом є 

пазинаклон (DN-2327) - похідне циклопіролонів [512]. Він має подібний до 

бензодіазепінів фармакологічний профіль, уключаючи седативні та 

анксіолітичні властивості, але менш виражену амнестичну дію [215]. У низьких 
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дозах – це відносно селективний анксіолітик, а седативна дія виявляється у 

високих дозах. Пазинаклон виступає частковим агоністом бензодіазепінових 

ГАМКА-рецепторів і діє селективніше за більшість анксіолітиків [205]. 

До часткових агоністів бензодіазепінової частини ГАМКА-рецепторів 

належить бретазеніл. Він спочатку розроблявся як заспокійливий і 

протисудомний засіб. Препарат пропонували в якості основи для створення 

«соціального засобу», оскільки для нього характерні ефекти подібні до вживання 

алкоголю, такі як розслаблення та товариськість, але відсутні небажані ефекти: 

агресія, амнезія, нудота, атаксія, гепато- та нейротоксичність [496].  

 Бретазеніл та інші часткові агоністи повинні скласти конкуренцію 

бензодіазепіновим засобам. Їх профіль побічних реакцій менш виражений у 

порівнянні з повними агоністами. Бретазеніл проявляв афінність до з α4- і α6- 

субодиниць ГАМКА-рецепторів поряд з впливом на α1-, α2-, α3- і α5- субодиниці, 

з якими пов’язаний механізм дії бензодіазепінових анксіолітиків [215, 217].  

При застосуванні бретазенілу в експериментальних тварин, на відміну від 

клінічних досліджень, не виявлено ознак дисоціативного та седативного 

ефектів, однак препарат виявляв виразнішу седативну дію в порівнянні з 

діазепамом. Дослідження показують, що в людей у процесі метаболізму 

бретазенілу утворюється активний метаболіт, який є агоністом ГАМКА-

рецепторів [341]. При тривалому використанні бретазенілу виникала 

толерантність, залежність і ризик зловживання. Препарат змінював профіль 

сну, зменшеншував секрецію кортизолу й збільшував вивільнення пролактину. 

Бретазеніл є ефективним снодійним засобом, однак може погіршувати 

когнітивні процеси в людей і порушувати структуру сну [235]. 

З різних причин, бретазеніл та інші часткові агоністи, зокрема сполука 

MRK-409, пазинаклон і абекарніл, не виявляли достатньої клінічної 

ефективності, що значно обмежело їх використання, але дослідження цих 

сполук та інших часткових агоністів, що демонструють селективність до 

певного підтипу ГАМКА-бензодіазепінових рецепторів, триває [355]. Часткові 

агоністи запропонували використовувати як можливу альтернативу повним 

агоністам ГАМКА-рецепторів. Для них характерний незначний ризик розвитку 
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толерантності, залежності та синдрому відміни. Часткові агоністи можуть 

зменшити частоту використання й дозу бензодіазепінів при лікуванні 

тривожних розладів, безсоння та судомної патології [414].  

 Поряд з синтетичними сполуками, активно вивчаються й впроваджуються 

в клініку нові рослинні засоби. Флавоноіди мають анксіолітичну та седативну 

дію, що опосередковується ГАМКА-рецепторами. Це підтверджується впливом 

різних доз 2-метокси-6-метилфлавона на рекомбінантні підтипи ГАМКА-

рецепторів, а також у класичних моделях тривоги - тестах «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» і «чорно-біла камера» [169].  

 Нові похідні флавон-3-олу взаємодіють з ГАМКА-рецепторами та 

позитивно їх модулюють. Сполуки виявляли анксіолітичні властивості в різних 

поведінкових тестах і при цьому не викликали побічних реакцій, зокрема, 

міорелаксації та надмірної седації, що характерні для бензодіазепінів. Отже 

похідні флавонів є перспективними речовинами для створення на їх основі нових 

анксіолітиків із селективною дією [497]. 

 Агоністи А1-рецепторів виявляють нейротропну активність і 

досліджуються з метою створення на їх основі ефективних засобів для 

лікування тривожних розладів. Сполука N-6-циклогексиладенозин виявляла 

дозозалежні ефекти, подібні до відомих антидепресантів [401]. Активація А1-

рецепторів опосередковує анксіолітичну дію етанолу при монотерапії або у 

комбінації з агоністами А-рецепторів в тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» [451]. 

Показано, що агоніст А2-рецепторів CGS21680 знижував анксіогенний 

ефект теофіліну в поведінкових дослідах [502]. Водночас надлишкова 

експрессія А2А-рецепторів не змінювала рівня тривожності при дослідженні 

поведінки тварин у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» [582]. 

Анксіолітична дія похідного аденіну BWA78U була пов’язана з активацією А-

рецепторів та інгібуванням специфічної фосфодіестерази [429].  

Слід відзначити, що аденозин є активною речовиною в екстракті з 

рослини лонган або «око дракона» [187]. Азіатський засіб використовують для 

лікування «легкої» тривоги. Аденозин опосередковує анксіолітичну активність 
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лігандів бензодіазепінових рецепторів [509]. Також помірна анксіолітична дія 

магнолії і екстракта зізіфуса пов’язана саме з блокадою А1-рецепторів [359].  

 Отже, поряд з вивченням ролі А-рецепторів і транспортера аденозину в 

реалізації стану тривоги, проводиться пошук засобів, що здатні коригувати ці 

патологічні стани шляхом впливу на вищевказані рецептори. 

 Відома участь холінергічної системи в патогенезі невротичної патології. 

При цьому сам нікотин виступає в якості анксіолітика або антидепресанта в 

залежності від дози та умов застосування [455].  

 Новий холіноміметик варениклін викликав анксіолітичну дію й позитивно 

впливав на симптоми відміни нікотину при лікуванні тютюнопаління. 

Варениклін із високою спорідненістю та селективністю зв’язується з α4β2-

нікотиновими рецепторами нейронів, стосовно яких діє як частковий агоніст 

[561]. Одночасно він чинить агоністичну та антагоністичну дію в присутності 

нікотину, що обумовлена модуляцією вивільнення ДА в корі головного мозку, 

ядрах таламуса, гіпоталамуса та стріатума [561, 562].  

 Також вивчають анксіолітичні властивості іншого холінотропного 

засобу ˗ сазетидину-А стосовно лікування тютюнової залежності [253]. 

Препарат чинить виражену знеболювальну дію й не викликає побічні реакції 

неврологічного характеру [193]. 

 Сполука BNC210 (також відома як IW-4123) виявляє анксіолітичну 

активність, що пов’язана з негативною аллостеричною модуляцією α7-

нікотинових рецепторів. Зниження нею тривожності показане на двох видах 

лабораторних тварин і в I фазі клінічніх досліджень. Речовина не викликала 

седативного ефекту й не порушувала когнітивні функції. При проходженні I 

фази клінічних випробувань не було зареєстровано серйозних побічних реакцій. 

Сполука BNC210 перебуває в II фазі клінічних досліджень. Вивчаються дві доз 

речовини 300 мг і 2000 мг у порівнянні з плацебо та лоразепамом, а також 

виникнення толерантності та залежності при тривалому використанні.  

Порушення нейротрансмісії глутамату при тривожних розладах 

обумовлює великий терапевтичний потенціал агоністів mGlu-рецепторів.   
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mGlu1-рецептори є привабливою мішенню для лікування тривоги [312]. 

Антагоністи цих рецепторів інгібують NMDA-рецептори й збільшують ГАМК-

реліз [409]. Це є основою анксіолітичної дії та здатності менше викликати 

побічні реакції, що характерні прямим модуляторам ГАМК-рецепторів 

(залежність, толерантність та когнітивні порушення) [385] і антагоністам 

NMDA-рецепторів (псіхоміметичні ефекти та нейротоксичність) [436]. 

Анксіолітичні ефекти антагоністів mGlu1-рецепторів, зокрема сполуки 

JNJ-16259685, встановлені на поведінкових моделях [243, 412]. Однак вона 

може викликати когнітивні розлади та порушувати пам’ять, що обумовлено 

модуляцією mGlu1-рецепторами функції NMDA- і АМРА-синапсів [542]. 

Серед антагоністів mGluR1-рецепторів для фундаментальних досліджень 

використовується сречовина CPCCOEt. Вона високоселективна, хоча з 

помірним афінітетом до mGluR1-рецепторів [508]. Також досліджували участь 

CPCCOEt і рецептора, на який вона впливає у формуванні тривоги, пам’яті та 

лікарської залежності [232]. Подальше вивчення речовини припинили у зв’язку 

з її низькою біодоступністю та проникністю через гематоенцефалічний бар’єр.  

Перспективнішою виявилась сполука BAY36-7620, що є неконкурентним 

антагоністом mGlu1-рецепторів з оборотною агоністичною активністю [549]. У 

неї встановлена болезаспокійлива й протисудомна дія. Зі сполуки BAY36-7620 

синтезували нову речовину JNJ-16259685, яка виявилась першим алостеричним,  

селективним, неконкурентним системно діючим антагоністом mGlu1-рецепторів 

[254]. Вона використовується в нейрофармакології для з’ясування функції 

mGlu1-рецепторів у реалізації пам’яті, поведінки та рухової активності. 

Серед препаратів, що впливають на mGlu-рецептори й активно вивчаються 

слід відзначити фенобам [357]. Це похідне імідазолу, він діє як потужний і 

селективний негативний алостеричний модулятор mGluR5-рецепторів глутамату 

[403]. Фенобам використали для синтезу нових агоністів mGluR5-рецепторів 

[528, 530]. Для нього характерна анксіолітична дія, що за виразністю не 

поступається бензодіазепіновим анксіолітикам. Препарат досліджується на 

наявність антидепресивних, знеболювальних і потенціювальних властивостей, а 

також при лікуванні наркотичної залежності [241].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Antagonist_(pharmacology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabotropic_glutamate_receptor_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabotropic_glutamate_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabotropic_glutamate_receptor
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Фенобам виявився ефективним при лікуванні синдрому ламкої Х-

хромосоми [574]. Серед потенційних показань цього засобу вказують лікування 

аутизму. При введенні фенобаму не виявлено гематологічних порушень і 

розвитку толерантності до його знеболювальної дії [410]. Однак препарат 

викликав побічні реакції у вигляді амнезії та психоміметичних ефектів, що 

суттєво обмежило його використання в клініці [538]. 

Також синтезована нова серія алостеричних модуляторів mGlu5-

рецепторів, що виявляють активність у наномолярних концентраціях [196]. 

У похідного 2-метил-6-(фенілетиніл) піридину, що діяв як антагоніст 

NMDA-рецепторів і позитивний алостеричний модулятор mGlu4-рецепторів, 

виявлені антидепресивні, анксіолітичні властивості та здатність зменшувати 

морфінову залежність [545]. Останній ефект пов’язаний з безпосередньою 

взаємодією між mGluR5-рецепторами та μ-опіоїдними рецепторами [189]. На 

основі цього похідного синтезований потужніший селективний аллостеричний 

антагоніст mGluR5-рецепторів [381]. Ця сполука виявляла виразніші 

фармакодинамічні властивості та зменшувала явища звикання до нікотину, 

кокаїну й метамфетаміну [291, 326]. 

Серед агоністів mGlu2/3-рецепторів відомий еглумегад, який структурно 

подібний до глутамату та конкурує з ним за сайт зв’язування [475]. Анксіолітична 

дія еглумегада вивчена в експериментах і за клінічних умов. Він за ефективністю 

не поступався діазепаму, зменшував тривожність у поведінкових тестах, не 

викликав залежності, полегшував симптоми абстиненції при нікотиновій і 

морфіновій залежності та виявляв стреспротективні властивості [264].  

У клінічних дослідженнях еглумегад підтвердив наявність анксіолітичної 

дії без седативного ефекту, але пригнічував когнітивні функції в мавп [300], а 

також стероїдогенез і продукцію альдостерону та кортизолу [226]. Широке 

використання еглумегада обмежене незначною біодоступністю при застосуванні 

всередину та слабкою проникністю через гематоенцефалічний бар’єр [356]. На 

основі еглумегада були створені проліки, які мають кращу біодоступність, 

зокрема талаглуметад гідрохлорид і L-аланіламід. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antagonist_(pharmacology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabotropic_glutamate_receptor_5
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Талаглуметаду гідрохлорид у ІІ фазі клінічних досліджень призначався 

при генералізованих тривожних розладах, однак провокував судоми й подальше 

вивчення припинили [301]. З цієї групи досліджуються інші сполуки ˗ 

позитивні селективні алостеричні модулятори mGluR2-рецепторів, вивчаються 

їх анксіолітичні та антипсихотичні властивості [263, 345, 546]. Агоністи 

mGlu2/3-рецепторів, зокрема еглумегад, мають перспективи призначення при 

нервово-психічних розладах і застосування в наукових цілях для створення на 

їх основі нових ефективніших засобів. 

У сполуки L-AP4 встановлені властивості, що характерні для селективних 

агоністів групи mGlu3-рецепторів [547]. У речовин L-SOP, (R,S)-PPG, L-CCG-I і 

ACPT-I з цієї групи виявлена незначна біодоступність і проникність через 

гематоенцефалічний бар’єр. Введення сполук у гіпокамп або мигдалик 

викликало зміни поведінки в тестах «поведінка, що карається», «водна 

деривація» і «піднесений хрестоподібний лабіринт» подібну до класичних 

анксіолітиків [227]. 

Заслуговує на увагу сполука N,N′-дибензигідрил-етан-1,2-діамін 

дигідрохлорид, яка є першим селективним агоністом mGluR7-рецепторів і 

розширює можливості вивчення ролі цієї підгрупи рецепторів у функціонуванні 

ЦНС [453]. Вона здатна стимулювати проліферацію та диференціювання 

попередників нервових клітин [544]. Ця речовина виявляла антидепресивні 

властивості за рахунок впливу на рецептор транспорту серотоніну [574] і може 

бути перспективною в лікуванні алкогольної залежності. 

Також зміни емоційно-поведінкової реакції нокаутних мишей за геном 

mGlu8-рецепторів підтверджували їх участь у індукції тривоги [309].  

 Відкриття численних підтипів 5-НТ-рецепторів і взаємодіючих з ними 

сполук стало потужним стимулом до створення нових засобів, що регулюють 

серотонінергічну передачу. Вони впливають на синтез, вивільнення цього 

медіатора та на 5-НТ-рецептори в ЦНС і виявляють ефекти, подібні до 

класичних анксіолітиків [191]. 

 Лікування всіх типів тривожних розладів антидепресантами є клінічним 

стандартом медичної допомоги [191]. Широкий асортимент СІЗЗС з 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agonist
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анксіолітичними властивостями припускає важливість активізації функції 

серотонінергічної системи в фармакологічних ефектах антидепресантів [191]. 

 У більшості СІЗЗС встановлена висока ефективність при лікуванні 

генералізованих тривожних розладів через 8 тижнів від початку лікування 

[191]. Слід зазначити, що під час терапії цими засобами не спостерігалося 

рецидивів захворювання протягом 6 місяців після її завершення [349]. 

Пароксетин, есциталопрам і сертралін виявляли позитивний вплив при 

лікуванні тривожних розладів [488]. 

Венлафаксин ‒ це перший інгібітор зворотного захоплення 5-НТ і НА, що 

увійшов у клінічну практику в 1994 році. Венлафаксин інгібує білок-

транспортер 5-НТ, а у високих дозах ˗ і НА. Препарат не впливає на М-

холінорецептори, адренорецептори, гістамінові рецептори та 5-HT1- і 5-HT2-

рецептори. Його застосовують для лікування генералізованих тривожних 

розладів, панічних розладів і соціофобій. Також венлафаксин виявився 

ефективним при посттравматичних стресорних і обсесивно-компульсивних 

розладах [536]. На відміну від лікування депресії, венлафаксин не виявив 

диференційованої ефективності при корекції тривожних розладів.  

Один із підходів у з’ясуванні ролі серотонінергічної системи полягає в 

подальшому вивченні нових лігандів 5-НТ1А-рецепторів, основними з яких є 

група азапіронів: гепірон, буспірон, ксаліпроден, іпсапірон, тандоспірон, S 

14506 [351]. Інший – використання блокаторів 5-НТ3-рецепторів: ондансетрон, 

закоприд, гранісетрон, тропісетрон, бемесетрон (MDL 72222), сполуки 

ICS205930 і Y-25130. Деякі з цих речовин здатні викликати в 

експериментальних тварин і у хворих при застосуванні в клініці ефекти, 

аналогічні класичним анксіолітикам.  

Гепірон поєднує властивості антидепресанта й анксіолітика. Препарат 

знижував інтенсивність високочастотної вокалізації в щурів в аверсивних 

ситуаціях і за силою не поступався діазепаму. Він є селективним частковим 

агоністом 5-HT1A-рецепторів і активно вивчається в клінічних дослідженнях. 

Показано, що препарат покращував сексуальну функцію в чоловіків на тлі 

лікування депресії [540]. У гепірона біодоступність на рівні 14-18%, досить 



73 
короткий період напівелімінації, на його всмоктування суттєво не впливає 

прийом їжі [314, 540]. При застосуванні гепірона виникала ремісія при 

рекурентній депресії [330]. Препарат може викликати побічні реакції у вигляді 

нудоти, блювання та судом. 

Фармакологічні ефекти анксіолітиків групи азапірону порівнюють з дією 

бензодіазепінових транквілізаторів лише в деяких тестах. Поряд з цим, 

азапірони виявились не ефективними при лікуванні панічних, обсесивно -

компульсивних розладів і соціофобій [224]. 

Одним із найвідоміших іпсапіронів є буспірон – анксіолітичний 

психотропний препарат з класу азапіронів [389]. Він використовується для 

лікування генералізованих тривожних розладів, а також змішаних тривожних і 

депресивних порушень. Це пов’язане з наявністю в буспірону антидепресивних 

властивостей [351], в основі яких є взаємодія препарату з постсинаптичними 5-

НТ1-рецепторами. Крім того, буспірон блокує на пресинаптичній мембрані 

дофамінові D2-, D3- і D4-рецептори і є частковим агоністом α1-рецепторів. 

Фармакологічні властивості цього анксіолітика відрізняються від 

бензодіазепінів і барбітуратів тим, що він не викликає фізичної залежності та 

абстиненції. Терапевтичний ефект від застосування буспірону настає значно 

повільніше, ніж після прийому бензодіазепінів.  

Вивчення «синдрому відміни» при застосуванні морфіну показало, що 

спільне введення буспірону і морфіну знижувало синаптичні та ультраструктурні 

зміни у гіпокампі, що ведуть до зменшення тривожності та розвитку абстиненції. 

Встановлено, що буспірон виявляв ефективність у комплексному лікуванні 

алкогольної залежності та поліпшував просторове навчання і пам'ять після 

черепно-мозкової травми [172]. Проводяться дослідження для перевірки 

антагонізму буспірону до дофамінових D3- і D4-рецепторів, які можна 

використати для лікування кокаїнової  залежності [416]. Також показано, що 

буспірон при комбінованому введенні з галоперидолом, відновлював порушення 

функції жувальних м’язів [340]. 

Ефективність буспірону прирівнюється до такої в класичних 

бензодіазепінів стосовно лікування генералізованих тривожних розладів, хоча й 
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настає не відразу після застосування. Багатьом пацієнтам необхідно збільшувати 

дозу в процесі лікування для досягнення терапевтичного ефекту [225].  

Ксаліпроден (лабораторна назва SR57746) є агоністом 5НТ1А-рецепторів 

[400]. Він виявляв нейротрофічну, нейропротекторну дію та запропонований 

для лікування нейродегенеративних станів, зокрема бічного аміотрофічного 

склерозу і хвороби Альцгеймера [247, 400]. Подальше вивчення ксалипродену 

припинили в 2007 році після аналізу даних III фази клінічних досліджень. Хоча 

препарат уповільнював загибель клітин гіпокампу, однак не було встановлено 

достатніх доказів його ефективності при хворобі Альцгеймера. Подальші 

дослідження ксалипродену направлені на вивчення його щодо лікування 

периферичної нейропатії [565]. 

Іпсапірон, похідне піперазину й азапірону, селективний частковий агоніст 

5-HT1A-рецепторів з антидепресивною й анксіолітичною дією [361]. 

Тандоспірон, селективний частковий агоніст 5-НТ1А-рецепторів, належить 

до іпсапіронів. Його використовують для лікування генералізованих тривожних 

розладів і дистимії [370]. При цих захворюваннях терапевтичний ефект 

розвивається через кілька тижнів від початку лікування. Препарат успішно 

використовується для лікування бруксизму [337]. 

Потужним антагоністом 5НТ3-рецепторів та агоністом 5HT4-рецепторів є 

закоприд [467]. Для нього характерна анксіолітична й ноотропна активність, 

яку препарат виявляв в експерименті [518].  

 Нові анксіолітичні засоби рослинного походження можуть доповнити 

арсенал синтетичних лікарських препаратів. Зокрема, альбіція ленкоранська 

(акація шовкова) містить активні сапоніни та виявляла психотропну дію в 

мишей у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт». У неї встановлена 

анксіолітична дія, що повʼязана з впливом на 5НТ1А- і ГАМКА-рецептори [207].

 Отже, пошук нових засобів з анксіолітичною дією для лікування 

тривижної патології активно проводиться, незважаючи на велику кількість 

зареєстрованих препаратів [439]. При цьому дослідження направлені на 

вивчення сполук, які здатні коригувати як окремі патогенетичні ланки тривоги, 

так і впливати на декілька ланцюгів захворювання. Водночас гетерогенність 
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тривоги обумовлює складність цього процесу, оскільки потенційний препарат, 

поряд з високою ефективності, не повинен викликати побічних реакцій, 

зокрема залежності, толерантності, психоміметичних ефектів тощо.  

 

1.3 Фармакологічні властивості похідних індолу 

 

 Хімія гетероциклічних сполук є одним з найбільших джерел нових 

лікарських засобів. Оскільки на основі однієї базової сполуки можна 

синтезувати цілу «бібліотеку» речовин з різноманітними фізико-хімічними й 

біологічними властивостями, що можуть модифікувати функцію рецепторів. 

Однією з таких гетероциклічних сполук є індол. Індолу та його похідним 

належить особлива роль у життєдіяльності живих організмів. Незамінна 

амінокислота триптофан у рослинах перетворюється на фітогормон 

гетероауксин та інші індольні алкалоїди, а в організмі тварин – на 

нейромедіатор 5-НТ [560].  

Індол – це ароматична гетероциклічна органічна сполука біциклічної 

структури, яка складається з конденсованих бензольного та пірольного кілець. 

Він є основою для багатьох фармацевтичних препаратів. Завдяки різноманітній 

будові індольні алкалоїди й синтетичні сполуки мають великий перелік 

фармакологічних ефектів і широко застосовуються в медицині [278, 581]. 

 Зручною речовиною для синтезу нових сполук індольного ряду вважають  

оксоіндол і його гомологічні структури. Дослідження оксоіндолів становлять 

значний інтерес тому, що вони виявляють високу фізіологічну й фармакологічну 

активність. Описано низку засобів з анальгетичною, протизапальною, 

антибактеріальною, седативною та іншими видами активності [115].  

 Похідні ізоіндолу також мають різноманітну біологічну активність, 

зокрема протизапальну (індопрофен), антиаритмічну, ноотропну, 

анксіолітичну, седативну, сечогінну та антигіпертензивну [269].  

Основними ефектами алкалоїдів з групи індолу є седативний і снодійний 

[115]. Тому препарати на їх основі використовуються при нервово-психічних 

розладах на тлі підвищеного артеріального тиску, а також при безсонні та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB
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захворюваннях, що супроводжуються розладами емоційної сфери [231]. При 

лікуванні шизофренії та алкогольних психозів інколи резерпін комбінують з 

типовими та атиповими нейролептиками. Зараз резерпін та інші алкалоїди 

раувольфії використовуються в основному як антигіпертензивні засоби [553]. 

У дегідрованих алкалоїдів з групи індолу переважає антигіпертензивний 

ефект, тодіу той час як власне алкалоїди тонізують міометрій. Ерготамін є 

частковим агоністом α-адренорецепторів і 5-НТ2-рецепторів, тому має 

судинозвужувальну дію, стимулює скорочення матки й застосовується для 

підвищення тонусу міометрію та зупинки маткових кровотеч. Дигідроерготамін 

виявляє більшу селективність стосовно α-адренорецепторів і часткову 

селективність стосовно 5-НТ-рецепторів. Ергометрин є агоністом α-

адренорецепторів, 5-НТ2-рецепторів і частковим агоністом D2-рецепторів [228].  

Синтетичні похідні лізергінової кислоти, що теж належить до сполук 

індолу, є агоністами 5-HT2A-, 5-НТ1А-рецепторів і, меншою мірою, D2-рецепторів. 

Вони мають потужну галюциногенну дію [555], тому, поряд з фармакологічними 

та психоміметичними ефектами, активно вивчаються методи їх визначення в 

крові для ранньої діагностики наркотичної залежності [175].  

Останнім часом зріс інтерес до алкалоїдів раувольфії зміїної. У 

метанолового екстракту кореня на тлі алоксанового діабету виявлена 

гіпоглікемічна, кардіопротекторна та протиатеросклеротична дія [423]. 

Розглядаються перспективи корекції цими алкалоїдами ускладнень цукрового 

діабету [448]. В екстракту листя раувольфії зміїної показана протидіарейна 

активність [201]. В іншого різновиду раувольфії встановлена виражена 

протипухлинна й тератогенна дія [303]. 

Деякі монотерпенові індольні алкалоїди взаємодіють з  адренорецепторами. 

Аймалін (раубазин) є селективним антагоністом α1-адренорецепторів, завдяки 

чому виявляє антигіпертензивний і антиаритмічний ефекти [161]. Інший 

алкалоїд йохімбін є більш селективним стосовно α2-адренорецепторів. Завдяки 

блокуванню пресинаптичних адренорецепторів препарат збільшує викид НА, 

що призводить до стимуляції симпатичної імпульсації з ЦНС та підвищенню 

артеріального тиску. Йохімбін застосовувався для лікування еректильної  
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дисфункції до появи ефективніших засобів [228]. Останнім часом встановлено, 

що цей алкалоїд добре переноситься та покращує стан пацієнтів при деяких 

тривожних розладах [586]. Препарат активно досліджується й використовується 

у ветеринарній медицині [197]. Йохімбін також вивчається як засіб для 

лікування цукрового діабету 2-типу, зокрема на моделях, що пов’язані з 

поліморфізмом гена α2А-адренорецепторів у тварин [328].  

Алкалоїди, які містять ароматичні гетероциклічні сполуки, опосередковано 

впливають на обмін моноамінів [229]. Зокрема, гармін і гармалін є оборотними 

селективними інгібіторами МАО [404]. Також у рослин, до алкалоїдного складу 

яких входять гармін і гармалін, виявлені антибактеріальні та антипротозойні 

властивості [202]. Серед нейротропних ефектів алкалоїдів гармали слід відмітити 

здатність інгібувати ацетилхолінестеразу, стимулювати смугасте тіло та сприяти 

вивільненню значної кількості ДА [184]. Оскільки гармалін є зворотним 

інгібітором МАО, то він може індукувати розвиток серотонінового синдрому й 

гіпертонічного кризу на тлі одночасного призначення серотонінергічних і 

катехоламінергічних лікарських засобів. 

 У листі пасифлори присутні індольні алкалоїди. Екстракти цієї рослини 

виявляють виражену анксіолітичну дію в класичних поведінкових тестах [494]. 

Основні біологічні ефекти пасифлори пов’язують з С-глікозидними 

флавоноїдами (вітексином, ізовітексином, та ін.) та індольними алкалоїдами β-

карболіна (гармін, гарман та ін.). Листя деяких видів пасифлори застосовують у 

якості анксіолітичних і седативних засобів «Ново-пасіт», «Централ-Б». 

 Значний інтерес для медицини становить виражена протипухлинна 

активність біс-індольних алкалоїдів барвінка рожевого. Вона виявлена в 

галенових препаратів і в ізольованих алкалоїдів, що виділені з рослин [533]. 

Найактивнішими з алкалоїдів є вінкалейкобластин (препарат «Вінбластин») і 

лейкокрістин (препарат «Вінкристин») [450]. Вони мають протипухлинну 

цитостатичну активність, блокують мітози клітин на стадії метафази.  

 У складі барвінка малого виявлено алкалоїд вінкамін. Він входить до 

складу вінкатону, вінкапану, девінкану, що чинять судинорозширювальну, 

гіпотензивну й заспокійливу дію та застосовуються при артеріальній гіпертензії, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reversible_inhibitor_of_monoamine_oxidase_A
http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_syndrome
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вегето-судинних порушеннях, аритмії та неврозах [115]. 

 В експериментах встановлено нейрорецепторний профіль похідних індолу.  

Вони здатні взаємодіяти з 5-НТ-рецепторами, зокрема 5-HT2A-рецепторами, α-

адренорецептори та D2-рецепторами [448]. Індольні алкалоїди є агоністами μ-

опіоїдних рецепторів, антагоністами ГАМКА-рецепторів [450], NMDA-

рецепторів [315]. У цих речовин також виявлені антимікробні властивості [581]. 

До похідних індолу належить алкалоїд ібогаін, що являє собою природну 

психоактивну речовину й міститься в рослинах сімейства Apocynaceae. Ібогаін 

ефективний при корекції опіатної залежності та може бути корисним у 

лікуванні залежності від інших речовин, таких як алкоголь, метамфетамін і 

нікотин, а також здатний позитивно коригувати невротичні поведінкові 

розлади, що не пов’язані зі зловживанням психоактивних речовин [315]. 

Досить активно вивчаються нові алкалоїди індолу, виділені з кратому 

(Mitragyna speciosa). Ця рослина містить велику кількість алкалоїдів, зокрема 

мітрагінін, що структурно нагадує йохімбін і 7-гідроксимітрагін. Кратом 

полегшує синдром відміни від алкоголю та опіатів. Суміш його алкалоїдів є 

агоністом μ-рецепторів [576]. Індольні алкалоїди кратому викликають 

аналгезію, яка в кілька разів сильніша за таку після введення морфіну. 

Насичений відвар кратому має виразну седативну дію. Крім того, алкалоїди 

кратому виявляють антидепресивну, протидіарейну, спазмолітичну дію й 

блокують кальцієві канали [192]. Ці речовини зменшують больові відчуття, 

допомагають сконцентрувати увагу та підвищувати фізичну витривалість. 

Анальгетична дія триває 7-9 год, стимулювальна ‒ 3-5 год. Розведений відвар 

кратому виявляє певну стимулювальну дію підібну до кофеїну. Однак не 

викликає побічних реакцій, характерних для кофеїну, зокрема серцебиття. 

Водночас кратом може сприяти розвитку побічних реакцій у вигляді судом, 

психозу, галюцинацій, синдрому відміни та залежності, що призвело до 

заборони його використання [192].  

У похідних пірідоіндолу встановлена анксіолітична активність, яку вони 

виявляли в класичних поведінкових тестах. Зі збільшенням дози сполук її 

виразність зростала й була зіставлювана з такою в діазепаму, однак при цьому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5-HT2A-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
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посилювалось пригнічення рухової активності [206]. 

 Серед похідних індолу слід відзначити тегасерод – частковий агоніст 5-

HT4-рецепторів. Він підсилює базальну й нормалізує ослаблену скорочувальну 

активність усього шлунково-кишкового тракту й був достатньо ефективним при 

лікуванні синдрому подразненого кишечника в жінок [237].  

 Іншим новітнім препаратом з групи індолу є гавестінел, що виявляв 

антагонізм до NMDA-рецепторів, селективно зв’язуючись з гліциновим сайтом. 

На нього покладались великі надії в лікуванні інсультів, але у фазі ΙΙ клінічних 

досліджень при вивченні безпеки гавестінела були виявлені суттєві побічні 

реакції. Пізніше, при проведенні ΙΙΙ фази клінічних випробувань гавестінел не 

показав достатньої ефективності при лікуванні ішемічного інсульту [327]. 

 Вареспладиб – це похідне індолу, інгібітор ІІа, V і Х ізоформ секреторної 

фосфоліпази A2. Він активно досліджується при лікуванні серповидно-

клітинної анемії, а також для зменшення проявів гострого коронарного 

синдрому [568]. Вареспладиб діє як протизапальний засіб, порушуючи перший 

етап утворення медіаторів запалення з арахідонової кислоти, однак його 

ефективність при кардіальній патології викликає значні сумніви [568].  

 Лідорестат – сильнодіючий селективний інгібітор альдоредуктази, що 

вважається перспективним у лікуванні ускладнень цукрового діабету, зокрема 

ретинопатій, і при цьому має позитивний фармакокінетичний профіль [286]. 

 Індол є основою базедоксифену ̠  селективного модулятора естрогенових 

рецепторів, препарата третього покоління, розробленого компанією «Pfizer» 

[456]. У кінці 2013 року базедоксифен був схвалений для профілактики та 

лікування постменопаузального остеопорозу [230]. 

 Комбінація базедоксифену з іншими засобами проходить клінічні 

випробовування при лікуванні симптомів постменопаузи та цукрового діабету 

ІІ типу [541]. Також були виявлені позитивні результати застосування 

базедоксифену при експериментальному остеопорозі [296], що слугувало 

передумовою його застосування при постменопаузальному остеопорозі в жінок. 

Також препарат розглядався з точки зору лікування диспареуній (болючий 

статевий акт) і терапії раку молочної залози. Базедоксифен виявився 
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ефективним при маткових кровотечах [305]. Цей засіб може зменшувати розмір 

вогнищ ендометріозу. Механізм його позитивної дії в даному випадку 

пов’язаний з пригніченням естроген-індукованої проліферації ендометрію 

шляхом модуляції рецепторів естрогену [294].  

 Перспективним засобом є екопладіб – індольний інгібітор цитозольної 

фосфоліпази A2α (тип IVA фосфоліпази). Він ефективний при бронхіальній 

астмі, остеоартриті, ревматоїдному артриті та больовому синдромі. Екопладіб 

позитивно впливав на карагеніновий набряк у щурів [287, 289].  

 До похідних індолу належить тенідап, що виявляв ефекти нестероїдних 

протизапальних засобів. Він проникає через гематоенцефалічний бар’єр, інгібує 

продукцію циклооксигенази-2 і цитокінів та стимулює синтез компонентів 

матрикса хрящової тканини in vitro [88; 535]. Механізм дії тенідапу зумовлений 

інгібуванням циклооксигенази та 5-ліпоксигенази. Він вивчається як засіб для 

лікування ревматоїдного артриту, однак встановлено, що один з метаболітів 

тенідапу викликав побічні реакції (гепатотоксичність і нефротоксичність) [352], 

тому призупинили його подальше впровадження в клінічну практику. 

Інтенсивно вивчаються ендогенні похідні індолу, зокрема ізатин та його 

метаболіти. Ці речовини мають різноманітні біологічні та фармакологічні 

властивості [70]. У них виявлена протисудомна, анксіолітична, противірусна, 

протипухлинна, антибактеріальна, протитуберкульозна, протигрибкова та 

протизапальна дія, а також здатність інгібувати активність мітохондріальної МАО 

тканин головного мозку [407]. У дослідах in vitro встановлено, що ізатин є одним з 

найактивніших антагоністів передсердного натрійуретичного пептиду, гальмує 

ферменти, які активують оксид азоту, та інгібує активність гуанілатциклази [70]. В 

організмі кількість ізатину збільшується під час надзвичайного впливу, оскільки 

натрійуретичні пептиди знижують виділення гормонів стресу [180]. Цей 

регуляторний зв’язок може брати участь у підтриманні натрійуретичної 

сигналізації при стресі та вносити певний вклад у регуляцію відповіді на стрес 

[37]. Показана виразна протисудомна дія похідних ізатину, зокрема найвищу 

активність виявляла сполука 3-гідрокси-3-ацетонілоксіндол, яка синтезована 

шляхом конденсації ізатину та ацетону [501]. 
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Півстоліття тому встановлено, що оксіндол, ізатин і N-метилізатин-3-

тіосемікарбазид гальмували активність МАО в гомогенатах печінки щурів. При 

цьому введення в молекулу сполуки іонів брому підвищувало інгібувальну 

активність. Ізатин і його похідні виявляли антисеротонінову активність і при 

цьому не впливали на дофамінові рецептори та М-холінорецептори. Така 

активність збільшувалась при появі замісників у положеннях 3 і 5 та 

зменшувалась при появі замісних груп у положенні 1 [407]. 

Серед похідних індолу оксоіндоли займають особливе місце завдяки 

будові та участі в життєдіяльності живих організмів й останніми роками 

активно вивчаються [529]. Одним з таких засобів є семаксаніб, що розроблявся 

як протипухлинний засіб [338]. На даному етапі він проходить клінічні 

випробовування. Семаксаніб виявився потужним і селективним інгібітором Flk-

1/KDR фактора росту ендотелію судин, рецептора тирозинкінази, однак при 

лікуванні колоректального раку на ІІІ фазі клінічних випробувань подальші 

дослідження були припинені у зв’зку з недостатньою клінічною ефективністю. 

На основі семаксанібу синтезували новий інгібітор тирозинкінази – сунітиніб, 

що випускається під комерційною назвою «Сутен». Він інгібує подібний 

тирозинкіназі-3 рецептор, α- і β-рецептори тромбоцитарного фактора росту, 

рецептори фактора росту ендотелію судин, фактори стовбурових клітин, а 

також рецептори нейротрофічного гліального фактора, які відіграють провідну 

роль в ангіогенезі та проліферації пухлинних клітин, що призводить до 

зниження васкуляризації пухлини й загибелі ракових клітин [255]. Сунітиніб 

викликав побічні реакції: загальну втому, діарею, нудоту, анорексію, 

артеріальну гіпертензію, пожовтіння шкіри, стоматит, однак, зменшуючи дозу, 

вдавалося значно знизити токсичність та уникнути його відміни.  

 Іншим представником індолона є апліндор, який діє як частковий агоніст 

D2-рецепторів, виявляє високу спорідненість до D3-рецепторів і низьку ˗ до D4-, 

5-НТ1А-, 5-НТ2- і α1-адренорецепторів, що обумовлює його ефективність при 

лікуванні хвороби Паркінсона [373].  

 До похідних індолу належать 2-(2,6-діоксопіперідин-3-yl)ізоіндол-1,3-діон 

«талідомід» і леналідомід. Останній індукує проліферацію Т-лімфоцитів, 
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підвищує синтез інтерлейкіну-2 та γ-інтерферону, збільшує цитотоксичну 

активність Т-кілерів, інгібує проліферацію клітин різних ліній гемопоетичних 

пухлин, інгібує секрецію прозапальних цитокінів, підвищує продукцію 

протизапального цитокіну інтерлейкіну-10, внаслідок чого відбувається 

пригнічення експресії, але не активності циклооксигенази-2 [383]. Леналідомід 

використовується при множинній мієломі та мієлодиспластичному синдромі. 

Засіб проходить клінічні випробування для лікування лімфоми Ходжкіна, 

неходжкінських лімфом, хронічного лімфолейкозу та солідних ракових пухлин 

[383]. Леналідомід викликає нейтропенію, тромбоз глибоких вен і ризик 

виникнення гематологічних злоякісних новоутворень, однак ризик іншого 

гемобластозу не перевищував користь від використання препарату при 

рецидивуючій або резистентній множинній мієломі [176].  

У нещодавно синтезованих сполук з групи оксоіндолінів установлена 

протипухлинна дія, що найбільш активно виявлялась при захворюванні товстої 

кишки [527], протизапальна та аналгетична активність [489], а також 

антибактеріальні властивості [531].  

Слід зазначити, що поряд з метаболічними ефектами й потужною 

протипухлинною дією в похідних оксоіндолінів знайдені виразні нейротропні 

властивості, які реалізуються в експерименті та клінічній практиці [184]. 

Встановлено, що 1-арил-3-(аміноалкіліден)-оксіндол виявляв антагонізм до 

меркаптопропіонової кислоти й попереджав експериментальні судоми. 

Механізм дії сполуки невідомий, однак вона безпосередньо не впливала на 

ГАМК-рецептори, не збільшувала рівень ендогенної ГАМК, але підсилювала 

зв’язування бензодіазепінів з однойменними рецепторами й зменшувала рівень 

цГМФ, викликаий ізоніазидом. Сполука вважається перспективною для 

створення ефективного антиконвульсанта або анксіолітика [511]. 

Зипрасидон, потужний блокатор дофамінових і 5-НТ-рецепторів, також 

належить до похідних оксоіндолу й схвалений для лікування шизофренії. На 

його основі синтезували нові потенційні антипсихотичні та антиконвульсивні 

засоби [223]. Зипрасидон – атиповий антипсихотичний засіб, у якого встановлена 

додаткова антидепресивна та анксіолітична дія. Психотропні властивості 
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препарату обумовлені значною спорідненістю до D2- і 5НТ2А-рецепторів, а 

також взаємодією з 5НТ2С-, 5НТ1D- і 5НТ1A-рецепторами. Його афінітет до цих 

рецепторів співставимий з таким до D2-рецепторів [515]. Зипрасидон виявляв 

помірну спорідненість до гістамінових рецепторів, α1-адренорецепторів і М1-

холінорецепторів, що може спричиняти сонливість, ортостатичну гіпотензію та 

порушення пам’яті. Здатністю пригнічувати зворотнє нейрональне захоплення 

НА та 5-НТ пояснюється антидепресивна активність препарату. Його 

анксіолітична дія пов’язана з блокуванням 5-НТ1А-рецепторів. Антагонізм з 5-

НТ2С-рецепторами обумовлює антипсихотичні властивості. 

Серед похідних індолу та оксоіндолу відомі сполуки, які виступають 

модуляторами канабіноїдних рецепторів (СВ-рецепторів) [484]. Частина цих 

речовин виявляла виразний агоністичний вплив на СВ2-рецептори. Також у них 

встановлена значна знеболювальна активність на моделі хронічної травми 

сідничного нерва та «формалінової» моделі болю [203, 287].  

Заслуговує на увагу делавірдин – інгібітор ізоферменту P450 CYP3A4 

(зворотної транскриптази), що в своїй основі має індольне кільце. Делавірдин 

використовується в комбінації з іншими засобами для лікування інфекції, 

спричиненої вірусом імунодефіциту людини. Делавірдин не виліковує й не 

запобігає інфекції, однак він порушує розмноження вірусу й уповільнює 

руйнування імунної системи при синдромі набутого імунодефіциту [8]. 

Аразиквін – сполука індолу та хінону є проліками й за хімічною будовою 

аналогом мітоміцину С. За анаеробних умов внутрішньоклітинними 

редуктазами в організмі він перетворюється на активні метаболіти, які 

алкілюють ДНК та індукують апоптоз [590]. Активність препарат виявляв до 

пухлин сечового міхура. Після введення безпосередньо в цей орган активні 

метаболіти препарату не виявлялися в плазмі крові та не спостерігалося 

системних побічних реакцій [454]. Аразиквін зараз проходить клінічні 

випробовування при лікуванні раку сечового міхура. 

Тропісетрон ‒ високоактивний селективний конкурентний антагоніст 5-

НТ3-рецепторів у периферичних тканинах і ЦНС, а також агоніст Нα7-

холінорецепторів [559]. Він пригнічував блювотний рефлекс і відчуття нудоти, 
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які виникають при застосуванні протипухлинних засобів, стимуляторів викиду 

5-НТ з ентерохроматофільних клітин слизової оболонки шлунку, та не викликав 

загрозливих побічних реакцій.  

Бінедалін (бінодалін) – похідне індолу, препарат з групи антидепресантів, 

відомий з 1980 року. Його механізм дії зумовлений селективним інгібуванням 

зворотного захоплення НА і відносно незначним впливом на зворотнє 

захоплення 5-НТ і дофаміну. Він має незначну спорідненість до α-

адренорецепторів, М-холінорецепторів, H1-холінорецепторів, або 5-НТ2-

рецепторів [419]. Слід відзначити, що тривалий прийом бінедаліну, на відміну 

від мапротиліну, не збільшував кількість сайтів розпізнавання для 5-НТ2- і 

бензодіазепінових рецепторів у передньому мозку щурів. У порівнянні з  

трициклічними антидепресантами при інгібуванні поглинання НА бінедалін 

позбавлений афінітету до рецепторів нейромедіаторів [484]. Це, імовірно, 

пояснює, чому препарат не викликає класичні побічні ефекти, характерні для 

трициклічних антидепресантів.  

До похідних індолу належить β-блокатор піндолол [115]. Механізм його 

дії полягає в неселективній блокаді β-адренорецепторів, що призводить до 

зменшення утворення циклічного аденозинмонофосфату з аденозинтрифосфату 

та зниження надходження іонів кальцію в клітини, знижується частота серцевих 

скорочень, пригнічення провідності, збудливості та скоротливості міокарду. 

Препарат здатен коригувати агресивну поведінку хворих. Він є одним з 

найменш токсичних β-блокаторів [115]. Піндолол іноді додають до стандартної 

терапії антидепресантами [295], якщо пацієнт не відповідає на лікування, що 

проводиться, особливо при призначенні флуоксетину. Однак до кінця не 

встановлено, чи виявляє антидепресивну дію піндолол при застосуванні в 

якості монотерапії. Цей засіб є потужним інгібітором синтезу оксиду азоту й 

виявляє анксіолітичну дію в експериментальних тварин [436, 500]. Також 

піндолол може бути ефективним при лікуванні передчасної еякуляції шляхом 

комбінованого застосування з антидепресантами з групи СІЗЗС, зокрема 

флуоксетином або пароксетином [483]. 

Тимоген є дипептидом, що виділений з тимусу телят. У препарата 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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природного походження та його синтетичного аналога встановлені 

імуномодулюючі властивості та здатність підвищувати імунітет. У подвійному 

сліпому, рандомізованому, плацебо-контрольованому дослідженні показаний 

позитивний вплив тимогену на пацієнтів похилого віку при передопераційному 

застосуванні при солідних пухлинах черевної порожнини та заочеревинного 

простору [433].  

 До похідних індолу належить атевіридин ˗ не нуклеозидний інгібітор 

зворотної транскриптази, який вивчався в контексті лікування інфекції, 

викликаної вірусом імунодефіциту людини [262].  

Іншим засобом, основу якого становить індольне кільце є індометацин, 

який широко відомий і використовується в багатьох країнах світу. Він належить 

до нестероїдних протизапальних препаратів і призначається для лікування 

лихоманки, болю, запалення, системних захворювань сполучної тканини та 

іншої патології. Індометацин виявляє свою дію шляхом інгібування продукції 

простагландинів [115].  

Індол входить до складу зафірлукасту – антагоніста цистеніл-

лейкотрієнових рецепторів (СysLТ1-рецептори), що використовується для 

лікування бронхіальної астми [534]. Засіб виявляє протизапальну, 

протиастматичну та бронхоспазмолітичну дію. Зафірлукаст перешкоджає дії 

медіаторів запалення, зменшує клітинний і неклітинний компоненти запалення, 

знижує проникність судин, набряк, надходження еозинофілів до легенів, 

продукцію супероксиду альвеолярними макрофагами та покращує функцію 

легенів [534]. 

Перицин є одним з індольних алкалоїдів з дерева Picralima nitida. 

Висушене насіння цієї рослини використовується в традиційній медицині 

Західної Африки. Встановлено, що перицин зв’язується з опіатними 

рецепторами й має спорідненість до них у 6 разів потужнішу за таку в кодеїну 

[278]. Зараз відбуваються спроби синтезувати перицин, однак поки що 

безуспішні [311]. 

Препарат з групи індолу правадолін виявляє виражені протизапальні та 

знеболювальні властивості. За хімічною будовою він нагадував індометацин. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Picralima_nitida
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Правадолін розробили в 1980-х роках у якості протизапального засобу – 

інгібітору циклоксигенази. Препарат виявив виразну знеболювальну активність 

у дозах, які в 10 разів менші порівняно з протизапальними. Тому 

знеболювальну активність не можна пояснити за рахунок інгібування 

циклооксигеназ, і вона не зменшувалась під впливом налоксону. Згодом 

правадолін віднесли до агоністів канабіноїдних рецепторів. Це перша сполука 

нового класу канабіноїдних агоністів з групи аміноалкіліндолів [192]. Слід 

відзначити, що правадолін не розроблявся як потенційний знеболювальний 

засіб, у звʼязку з імовірною токсичністю, проте його вивчення відкрило нове 

сімейство канабіноїдних препаратів, зокрема зі сполукю WIN 55,212-2, що 

зараз широко використовується в наукових дослідженнях [257].  

Вінкамін є індольним алкалоїдом, який міститься в барвінку рожевому. 

Також його отримують напівсинтетичним шляхом з подібних алкалоїдів. 

Препарат виявляє судинорозширювальну дію, стимулює метаболізм у ЦНС, 

розслаблює гладеньку мускулатуру судин головного мозку, адаптує 

церебральний кровообіг до метаболічних потреб мозку. Він інгібує 

фосфодіестеразу, підвищує вміст цАМФ у тканинах мозку, підсилює 

поглинання та обмін глюкози, покращує оксигенацію тканин мозку, підвищує 

розумову працездатність, полегшує процес запам’ятовування. Препарат 

гальмує адгезію та агрегацію тромбоцитів, зменшує в’язкість крові, незначно 

знижує артеріальний тиск, має седативну дію, а також інгібує утворення слизу 

при отиті середнього вуха [571]. Вивчаються перспективи покращення його 

біодоступності за рахунок створення ліпосомальних форм [421].  

 Сирамізин (Lu 28-179) є селективним агоністом σ-рецепторів α2- підтипу 

[393]. У дослідженнях на тваринах він виявляв анксіолітичну та 

антидепресивну дію. Препарат проходив клінічні випробовування при 

лікуванні тривоги, однак подальші дослідження були припинені оскільки 

ефективність на людях не була доведена. У сирамізину встановлене посилення 

антидепресивного ефекту при комбінованому застосуванні з антагоністами 

NMDA-рецепторів [321]. Крім того, досліджуються протипухлинні властивості 

сирамізину за експериментальних умов. 
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Індалпін (LM-5008) належить до СІЗЗС. Вивчення цього препарату 

призвело до усвідомлення ролі МАО і 5-НТ у терапевтичних ефектах наявних 

трициклічних антидепресантів та інгібіторів MAO. Дослідження, пов’язані з 

індалпіном, сприяли визнанню серотонінової гіпотези розвитку депресії та 

похитнули ключову роль НА [371]. 

Як бачимо, похідні індолу активно досліджуються та мають значний 

фармакотерапевтичний потенціал. На їх основі створено велику кількість ліків, 

частина з яких використовується в клінічній практиці, інші ‒ активно 

проходиять доклінічні та клінічні дослідження. Незважаючи на велику кількість 

лікарських засобів з групи похідних індолу, що застосовуються для лікування 

психічних захворювань, триває інтенсивний пошук нових сполук, які володіють 

нейротропною дією, оптимальними фармакокінетичними характеристиками та 

викликають мінімум побічних реакцій.  

 

1.4 Відомі фармакологічні ефекти похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти  

 

На кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету 

(м. Харків) синтезували та представили для фармакологічного вивчення нові 

похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти [27, 79]. Гліоксилова кислота та ї ї  

похідні активно вивчаються. У них встановлена токолітична [79], кардіотонічна 

[142], анальгетична [79], антипіретична [79] активність. Враховуючи, що похідні 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти споріднені сполукам індолу, серед яких є 

препарати з різноманітною дією, визнано за доцільне проводити їх подальше 

поглиблене вивчення для пошуку ефективних сполук з центральною 

нейротропною дією.  

Слід відзначити, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти мають 

виразну структурну подібність до 5-НТ, відповідних рецепторів та ендогенних 

похідних індолу, зокрема ізатину, та здатні регулювати активність інших 

нейромедіаторних систем, завдяки чому сполуки з цієї групи можуть 

взаємодіяти з місцями специфічного звʼязування психотропних препаратів в 
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ЦНС і/або регулювати активність ендогенних лігандів [21, 25, 37]. 

У попередніх дослідженнях встановлено, що похідні індолу малотоксичні 

[79] і здатні всмоктуватися в різних відділах кишечника [27]. Це дає підстави 

очікувати поступове надходження речовин у кров і відносно тривалу дію. 

Наявність у молекулі фрагмента гліоксилової кислоти дозволяє розраховувати на 

поліпшення розчинності у воді, позитивні мембранотропні та метаболічні 

властивості [142]. 

У похідних 2-оксоіндоліну встановлені антигіпоксичні, антиоксидантні 

(АО), діуретичні, ноотропні, антидепресивні властивості [6, 65, 151], а також 

анаболічна дія, за якою вони переважали калію оротат [64].  

Більш докладно в експерименті вивчено позитивний вплив етилового 

естеру [2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-оцтової 

кислоти при скополаміновій амнезії [122]. Показана здатність цієї сполуки 

позитивно впливати на розвиток експериментальної церебральної ішемії та 

виявляти ноотропні і церебропротекторні властивості за різних 

експериментальних умов [44, 123, 164].  

У похідних 2-окоіндоліну встановлені виражені антидепресивні 

властивості. Встановлено, що етиловий естер 4-[2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-

дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти (сполука Е-38) у тесті 

«відкрите поле», «вимушеного плавання» і «підвішуванні за хвіст» покращував 

адаптаційні можливості та зменшувала поведінкові прояви депресії і відчуття 

страху при одноразовому введенні, а його вплив тривав щонайменше 24 год 

[91, 106, 146, 148].  

Сполука Е-38 на тлі нейрофармакологічних моделей депресії, викликаних 

препаратами, що пригнічують ЦНС, зменшувала тривалість і вираженість 

галоперидолової каталепсії, збільшувала рухову активність і попереджала 

розвиток блефароптозу, пози «горба» й пілоерекції під час експериментальної 

резерпінової депресії, а також попереджала викликані клонідином емоційно-

поведінкові розлади в тесті «відкрите поле» й за активністю перевищувала 

препарат порівняння іміпрамін [97, 107, 147]. 

При дослідженні спектру нейрофармакологічної активності сполуки Е-38 
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встановлено, що вона модифікувала апоморфінову стереотипію, посилювала 

екзофтальм, пілоерекцію, гіперсалівацію та попереджала гіпотермію на тлі L-

3,4-діоксифенілаланіну (100 мг/кг) активніше за препарат порівняння іміпрамін. 

Також речовина посилювала «кивковий» синдром, викликаний введенням 5-

окситриптофану (50 мг/кг), на відміну від іміпраміну, що свідчило про її 

серотонінергічний механізм дії [99, 107]. 

 Також сполуки з числа похідних 2-оксоіндоліну покращували процеси 

навчання і памʼять, при чому така дія виявлялась у широкому діапазоні доз. 

Показано, що етиловий естер N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-

амінооцтової кислоти та N-[(2-оксо-індолініліден-3)-2-оксіацетіл]-(1-

амінонафталін чинили мнемотропний ефект у дозах 0,6-50 мг/кг із піками в 

дозах 0,6 та 12-24 мг/кг, за активністю перевищували пірацетам у дозі 200 мг/кг 

та не поступалися йому в дозі 400 мг/кг. Ці сполуки позитивно впливали на всі 

три фази пам’яті, особливо на введення інформації та її консолідацію. За 

впливом на фази пам’яті етиловий естер N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-

оксіацетил]-амінооцтової кислоти (сполука 1407) виявився активнішим за 

пірацетам, а N-[(2-оксо-індолініліден-3)-2-оксіацетіл]-(1-амінонафталін)) 

(сполука 18) не поступався йому [44]. У тесті екстраполяційного вивільнення 

зазначені речовини покращували розумову діяльність тварин за умов стресової 

ситуації [156]. Це свідчить про перспективнісь подальшого дослідження цих 

речовин для виявлення інших фармакологічних властивостей і вивчення 

можливих механізмів нейротропної дії . 

 Показано, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти сполука 1407 

та сполука 18 чинили антигіпоксичну дію, про що свідчило подовження 

тривалості життя мишей на тлі гострої гіпобаричної гіпоксії [123, 164]. У 

сполуки 18 на моделі резерпінової депресії встановлені антидепресивні 

властивості, які характеризувались зменшенням гіпотермії, блефароптозу та 

попереджуванням порушень емоційно-поведінкових реакцій у тесті «відкрите 

поле» [43, 164].  

 При дослідженні анксіолітичних властивостей у цієї групи речовин виявлено, 

що сполука 1407 у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» демонструвала 
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виразну анксіолітичну дію в мишей, яка була на рівні такої в препарату 

порівняння діазепаму. Сполука 18 у цьому тесті вірогідно не змінювала показники 

поведінкових реакцій, але коригувала емоційність мишей у вигляді зменшення 

кількості болюсних кульок, що може свідчити про її анксіолітичні властивості. 

Також ці сполуки посилювали ефект етамінал-натрієвого та етанолового наркозу, 

що характерно для класичних анксіолітиків [164].   

 З іншої групи похідних оксоіндоліну також були встановлені 

антигіпоксичні властивості, що виявлялось у збільшенні загальної тривалості 

життя при гіпоксіях різного генезу. У найактивнішої сполуки фенілетиламід 2-

(бензоїламіно)(1-метил-2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти показана 

церебропротекторна дія, обумовлена АО активністю, здатністю покращувати 

енергетичний обмін і попереджати розвиток нейродеструктивних процесів [16]. 

Аналіз літератури показав, що в даний час накопичені певні відомості про 

нейротропну активність похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. Вони 

являють значний інтерес стосовно пошуку та дослідження нових сполук з 

антидепресивною, актопротекторною й, головне, з анксіолітичною активністю 

серед речовин цього класу, що можуть бути ефективними при психічній 

патології, зокрема при невротичних, пов’язаних зі стресом, та соматоформних 

розладах. 

 

Наукові праці, що опубліковані за матеріалами розділу 1: 

1. Луценко Р. В. ГАМК-ергічна система та її роль у анксіогенезі. 

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної 

стоматологічної академії. 2014. Т. 14, вип. 4 (48) С. 272-276. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методичний підхід полягав у послідовному комплексному дослідженні 

фармакологічної активності низки похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти, що включало комп’ютерне прогнозування, скринінг біологічної 

активності, виділення сполуки-лідера з найвиразнішою анксіолітичною дією, 

всебічне вивчення її центральних і периферичних ефектів та механізмів дії , 

визначення ефективної дози та гострої токсичності (рис. 2.1). 

Основний масив інформації був одержаний в експериментах на 

лабораторних тваринах. Досліди in vivo були проведені на 1572 білих щурах 

обох статей лінії Wistar масою 150-250 г і 100 нелінійних білих мишах 

масою18-20 г. Медико-біологічні та імуноферментні дослідження виконувалися 

на базі лабораторії кафедри  експериментальної та клінічної фармакології з 

клінічною імунологією та алергологією ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія», акредитованого віварію (експериментально-

біологічної клініки) ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», на 

базі атестованого НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології  та 

фармакогенетики ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» та 

Обласного Бюро судово-медичної експертизи ДОЗ Полтавської   державної 

обласної адміністрації. Вони відповідають вимогам Європейської конвенції 

«Про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та 

інших наукових цілей» (Страсбург, 1985), Закону України «Про захист тварин 

від жорсткого поводження» (№3446 – IV від 21.02.06), Етичному кодексу лікаря 

України та Етичному кодексу вченого України. За необхідності евтаназію 

щурів здійснювали під тіопенталовим наркозом (50 мг/кг) шляхом забирання 

крові з серця до його зупинки або декапітації. 

Тварин утримували в стандартних умовах віварію за наявності природного 

освітлення, приточно-витяжної вентиляції, при температурі +18-21 0С у 

пластмасових клітках по 4-5 тварин. Раціон складав збалансовану кормову 

суміш та охолоджену прокип’ячену воду за потребою з автоматичних поїлок 
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Рис. 2 Дизайн проведення фармакологічних досліджень 

Скринінг анксіолітичної активності серед естерів і амідів 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

Дослідження емоційно-поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле», «піднесений хрестоподібний лабіринт», 

«чорно-біла камера», «поведінки, що карається» (варіант Vogel)  

Прогнозування біологічної активності за допомогою програми PASS 

Вивчення токсичності та середньої ефективної дози сполуки-лідера (сполука 18) 
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[140, 141]. Досліди виконували навесні та восени. У кожній експериментальній 

або контрольній групі було по 10 тварин, при розрахунку ефективної дози –6 

тварин у групі, а при моделюванні неврозу  – 8 тварин у групі. За 2 тижні до 

скринінгу анксіолітичної дії, моделювання гострого стресу або 

експериментального неврозу проводили рандомізацію та відбирали тварин з 

активним типом реагування в тесті «відкрите поле» [141 ]. 

Нейротропну активність досліджували у 24 сполук. Хімічна структура і 

фізико-хімічні властивості похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

наведені в табл. А. 1, де також представлені лабораторні шифри похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з групи амідів (2, 18, 15, 1-В, 2-Т, 1-Ф, К, Г, 

3.85, 38, 17/92, 942, БСК-13, М, ІК, Гіп-1, 18-4, 18-5, БСК-39) та естерів (ГАК, 

1425, ІЕ, Е-38 та 1407), що були синтезовані в Національному 

фармацевтичному університеті (м. Харків) д. фарм. н., професором 

Болотовим В. В. і д. фарм. н., професором Колісником С. В. 

На етапі скринінгу (тест «відкрите поле», «піднесений хрестоподібний 

лабіринт», «чорно-біла камера» і «поведінка, що карається» (варіант Vogel)) 

зазначені сполуки вводили щурам у дозі 12 мг/кг. Вибір доз був зроблений на 

основі попередніх досліджень, у яких похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти виявляли антиоксидантні (АО), антигіпоксичні та ноотропні ефекти [6, 

122]. Усі сполуки ex tempore суспендували у воді для ін’єкцій, використовуючи 

емульгатор «Твін-80» (1 крапля на 25 мг досліджуваної речовини) і вводили 

внутрішньоочеревинно за 1 год до початку тестування. При поглибленому 

вивченні та з’ясуванні механізмів дії сполуку-лідер також вводили в дозі 12 

мг/кг внутрішньоочеревинно. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ за препарат порівняння при дослідженні 

анксіолітичних властивостей та їх механізмів використовували діазепам 

(«Реланіум», розчин для ін’єкцій в ампулах по 2 мл (10 мг), «Polfa» Tarchomin 

Pharmaceutical Works S.A., Польща) у дозі 2 мг/кг [34, 46]. При вивченні 

антидепресивної активності препаратом порівняння слугував іміпрамін 

(«Меліпрамін», розчин для ін’єкцій в ампулах по 2 мл (25 мг), «Egis 

Pharmaceuticals PLC», Угорщина) у дозі 25 мг/кг. Засіб уводили щурам у дозі  
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25 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревинно за 1 год до початку експерименту 

[408] Актопротекторну дію порівнювали з такою в субстанції 

етилтіобензімідазолу, яку вводили в дозі 50 мг/кг маси тіла 

внутрішньоочеревинно за 1 год до початку експерименту. Ця субстанція була 

синтезована на експериментальному заводі Інституту органічної хімії НАН 

України (м. Київ).  

Скринінгу нейротропної активності похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти передувало компʼютерне прогнозування. Спектр 

біологічної активності 24 похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

оцінювали за допомогою програми PASS (Prediction of Activity Spectra for 

Substances), розробленої в Інституті біомедичної хімії ім. В. Н. Орєховича 

РАМН [82], яку використовували на онлайн платформі з доступом 

http://www.pharmaexpert.ru/passonline/services.php. Програма дозволяє оцінити 

ймовірність наявності / відсутності понад 4000 фармакотерапевтичних ефектів, 

біохімічних і рецепторних механізмів дії, впливу на обмін речовин, 

регулювання експресії генів, активності транспортних систем, побічних ефектів 

і специфічної токсичності. Прогнозування засноване на знаннях про структуру / 

активність більш, ніж 260000 відомих сполук, при аналізі яких і порівнянні зі 

сполукою, що досліджується, робляться припущення. Отримані результати 

прогнозу видаються програмою PASS у вигляді спектра біологічної  активності, 

що представлений впорядкованим списком відповідної  активності та 

вірогідності. При цьому показники Ра («бути активним») і Рi (бути неактивним) 

є функціями значень В-статистики для речовини, активність якої 

прогнозується. Величини значень варіюють від 0 до 1. Дана програма 

впорядковує результати за спаданням різниці Ра‒Рi так, що більш значимі види 

активності перебувають на початку прогнозованого спектра. При цьому 

середня точність прогнозу перевищує 90%. Значення Ра відображає подібність 

структури молекули речовини, що аналізується, зі структурами молекул 

найтиповіших «активних» речовин у навчальній виборці [82, 162]. Якщо, 

наприклад, величина Ра дорівнює 0,7, то вірогідність присутності цієї 

активності в речовини, що аналізується, становить 70%. Значення Ра>0,7 з 
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великою вірогідністю свідчить про те, що саме ця речовина є аналогом 

відомого лікарського препарату. Для пошуку оригінальних сполук у масиві 

речовин, що досліджуються, виходячи з рекомендацій розробників програми, 

слід відбирати ті, для яких виконується умова 0,3 <Ра> 0,7. При 

експериментальному підтвердженні прогнозу в них висока ймовірність новизни 

аналізованої структури, однак зі зменшенням значення Ра знижується 

ймовірність виявлення необхідного ефекту в досліджуваної сполуки. 

Токсичність похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

розраховували за допомогою програми GUSAR (General Unrestricted Structure-

Activity Relationships), яку використовували на онлайн платформі за адресою 

http://pharmaexpert.ru/GUSAR/acutoxpredict.html. GUSAR – це інструмент для 

створення моделей кількісних взаємозв’язків між структурою та активністю. 

Вхідними даними програми є власний навчальний набір хімічних структур та 

кількісні дані про біологічну активність або властивості. Ядро GUSAR 

складається з алгоритму самоузгодженої регресії, що дозволяє вибрати 

найкращий набір багаторівневих сусідств атомів, біологічно заснованих 

дескрипторів, розрахованих на основі прогнозів PASS, та дескрипторів 

кількісних сусідств атомів для надійної кількісної моделі взаємозв’язків 

структура – активність (властивості). За допомогою програмного забезпечення 

GUSAR in silico можливе прогнозування значень LD50 для щурів із чотирма 

шляхами введення потенційних ліків (перорально, внутрішньовенно, 

внутрішньоочеревинно, підшкірно, інгаляційно). Набори тренінгів створені на 

основі бази даних токсичності SYMYX MDL і включають інформацію про 

приблизно 10000 хімічних структур із даними про гостру токсичність у щурів, 

представленими значеннями LD50.  

У процесі роботи було використано відомі моделі експериментальної 

патології з відповідною фармакологічною корекцією. Одна з них – модель 

неврозу. Експериментальний невроз моделювали шляхом «конфлікту 

аферентних збуджень», що полягав у дії кількох стресорів: світло від 

електричної лампочки потужністю 300 Вт, звуковий подразник інтенсивністю 

60 дБ та електричний струм порогової величини через підлогу [14]. 
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Невротичний розлад відтворювали протягом 30 діб, піддаючи щурів дії 

стресорів 120 хв безперервно щодня. При експериментальному неврозі 

контрольній групі вводили внутрішньошлунково 0,3 мл 0,9% розчину натрію 

хлориду з 1-2 краплями «Твін-80» (LAUROPAN, Італія) кожні 3 дні протягом 

30 днів. При відтворенні цієї патології сполуку-лідера з шифром 18 

суспендували ex tempore у фізіологічному розчині натрію хлориду, 

використовуючи емульгатор «Твін-80», і вводили тваринам у дозі 12 мг/кг 

внуртішньошлунково за 1 год до початку впливу стресорів кожні 3 доби 

протягом усього періоду невротизації. Аналогічним чином застосовували  й 

референс-препарат діазепам (2 мг/кг). 

Також моделювали гострий стрес за Сельє шляхом жорсткої іммобілізації  

щурів на спині протягом 3-х год [39]. Досліджували стреспротекторні 

властивості сполуки-лідера при одноразовому профілактичному введенні за 

1 год до початку відтворення гострого іммобілізаційного стресу. Після гострого 

стресу досліджували вплив сполуки 18 на емоційно-поведінкові реакції щурів у 

тестах: «відкрите поле», «піднесений хрестоподібний лабіринт» і «поведінка, 

що карається». Для оцінки реакції тварин на дію стресора та фармакокорекцію 

їх піддавали евтаназії з наступним визначенням відносної маси надниркових 

залоз і тимусу, виразково-ерозивних ушкоджень слизової оболонки шлунка та 

показників ліпопероксидації й АО захисту. 

Наступною моделлю був адреналіновий міокардит. Його моделювали в 

щурів шляхом одноразового підшкірного введення розчину адреналіну 

гідротартрату («Адреналін-Дарниця», розчин для ін’єкцій, 1,8 мг/мл, ФК 

«Дарниця», Україна) у дозі 1 мг/кг [46]. Із урахуванням значної ролі 

гіпоксичного ураження серцевого м’язу, а також беручи до уваги подібність 

фармакологічного профілю з досліджуваною сполукою, за препарат порівняння 

обирали АО з доведеними антигіпоксичними, нейропротекторними та 

кардіопротекторними властивостями – етилметилгідроксипіридину сукцинат 

(«Армадин», розчин для ін’єкцій в ампулах, 50 мг/мл, ЗАТ «Лекхім-Харків», 

Україна) [81]. Сполуку 18 (12 мг/кг) та препарат порівняння (100 мг/кг) вводили 

в лікувально-профілактичному режимі внутрішньоочеревинно за 30 хв до та 
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через 1 год після моделювання ураження міокарду [46, 48]. При відтворенні 

даної моделі вивчали функцію міокарду за станом електрокардіограми (ЕКГ), 

коефіцієнтами маси (КМ) серця та нирок, активність ферментів креатинкінази  

(КК-МВ, КФ2.7.3.2), аланінамінотрансферази (АлАТ, КФ2.6.1.1), 

аспартатамінотрансферази (АсАТ, КФ2.6.1.2) і показниками прооксидантно-

антиоксидантного балансу. 

Також моделювали й коригували токсичний гепатит. Гепатотропний 

токсикант тетрахлорметан уводили у вигляді 50% олійного розчину в дозі 0,8 

мл/100 г маси тіла підшкірно протягом 2 діб [46]. При вивченні 

гепатопротекторних властивостей сполуку 18 (12 мг/кг) та препарат порівняння 

вводили внутрішньоочеревинно в профілактичному режимі 1 раз на день 

протягом 3-х днів. За препарат порівняння використовували 

етилметилгідроксипіридину сукцинат («Армадин», розчин для для ін’єкцій, 50 

мг/мл, ЗАТ «Лекхім-Харків», Україна) [48]. Тварини з групи контрольної 

патології отримували внутрішньоочеревинно 0,9%  розчин натрію хлориду в 

еквівалентному об’ємі. Досліджували виживання тварин у групі (%), активність 

ферментів АлАТ, АсАТ, вміст загального білірубіну та його фракцій у 

сироватці крові. 

Нефропротекторні властивості оцінювали на моделі гострого ураження 

нирок у мишей, яке спричиняли підшкірним введенням етиленгліколю 

кваліфікації «х.ч.» у дозі 10 мл/кг через 30-40 хв після останнього введення 

сполуки-лідера або препарату порівняння. Оцінювали летальність протягом 

двох тижнів [117].  

Гліцерол-індуковане гостре ураження нирок у щурів моделювали шляхом 

внутрішньом’язового введення 50% розчину гліцерилу (Гліцерин 

дистильований, АТ «Галичфарм», Україна) на ізотонічному розчині натрію 

хлориду в дозі 10 мл/кг через 30-40 хв після останнього введення 

фармакологічного агенту [117]. Через 24 год після введення токсиканта 

досліджували видільну функцію нирок (ВФН), визначали їх КМ, вивчали вміст 

креатиніну та сечовини, концентрацію в сечі білка, розраховували швидкість 

клубочкової фільтрації (ШКФ), реабсорбцію води, екскрецію креатиніну, 



98 
сечовини, білка, кліренс сечовини; оцінювали інтенсивність процесів 

ліпопероксидації та стан АО системи.  

У скринінгових дослідженнях похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти та при поглибленому дослідженні сполуки-лідера були використані 

етологічні методи, зокрема тест «відкрите поле» [17, 110]. Цей тест дає 

можливість оцінити поведінку тварин, які вміщені в незнайомий відкритий 

простір, втеча з якого неможлива, та виявити зміни поведінки на тлі введення 

речовин і препаратів. Тест «відкрите поле» тривав 5 хв, протягом яких 

спостерігали за щурами та реєстрували наступні показники: латентний період 

першого переміщення, кількість перетнутих квадратів (горизонтальна 

активність), кількість вертикальних вставань (вертикальна активність), кількість 

виходів до центру й показники вегетативного балансу (кількість коротких актів 

грумінгу тривалістю менше 5 с, що характеризують стан емоційного 

дискомфорту, й актів дефекації за кількістю фекальних болюсів) [110]. 

Також використовували тест «піднесений хрестоподібний лабіринт» 

[139]. Вивчаючи вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

поведінкові реакції щурів у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» 

протягом 5 хв, реєстрували кількість виходів у відкриті рукава, кількість 

зазирань у відкриті рукава й донизу з кінців закритих і відкритих рукавів 

(оцінка ризику), час перебування у відкритих відділах лабіринту, а також 

інтенсивність дефекації за кількістю болюсів. 

 Емоційно-поведінкові реакції тварин оцінювали в тесті «чорно-біла 

камера» [140, 141]. Тестування кожної тварини тривало 10 хв (5 хв адаптація до 

темного відсіку камери та 5 хв власне тестування). Реєстрували латентний період 

першого визирання (рефлекс нори) і виходу, кількість визирань і виходів у 

світлий відсік камери, а також загальний час визирання й час перебування 

тварин у світлому відсіку камери, відсоток тварин, що визирали і виходили до 

освітленого відділу камери та показники вегетативного балансу за кількістю 

болюсних кульок у камері. Мінімальний час одного визирання приймався за 1 с. 

Серія повторних визирань реєструвалась як декілька незалежних. 

Наявність анксіолітичної дії оцінювали за допомогою експериментальної 
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установки «поведінка, що карається» (варіант Vogel) [572] власної конструкції. 

Камера для тварин являла собою паралелепіпед з органічного скла розміром 400 

х 300 х 500 мм, До підлоги та поїлки, яка розташована на стінці камери на висоті 

5 см над підлогою (вкрита металом пластина), підведені дроти з електричним 

струмом. Металізована пластина та поїлка мали спеціальний блок живлення від 

понижуючого трансформатора (ИЭПП-2). Щур при включенні блоку, ставши на 

пластину й почавши пити, замикав ланцюг і отримував електроболевий удар 

струмом. Установка живилася від мережі 220 В. Суть тесту «поведінка, що 

карається» – зіткнення питної та захисної мотивації. Кожна спроба взяття води 

каралася електробольовим подразненням. Попередньо щурів піддали водній 

депривації на протязі 72 год без обмеження споживання сухого корму й 

виробляли навичку взяття води з поїлки. При тестуванні тварину вміщували в 

клітку на 10 хв і при кожному взятті води з поїлки вона отримувала 

електробольове подразнення (0,25 мА). Реєстрували час латентного періоду 

першого підходу до поїлки та кількість караних спроб вгамувати спрагу. 

Проводили тест споживання сахарози [54, 211, 299, 300]. Тест розглядає 

ангедонію (зниження інтересу до приємного) у відносно короткий проміжок 

часу. Протягом одного дня щури мають вільний доступ до двох посудин, одна з 

яких містить воду, а інша – 10 % розчин сахарози. У ході експерименту міняли 

місцями посудини з водою та розчином цукру. Оцінка тесту враховувала 

кількість підходів до поїлки, середню кількість випитої сахарози за 1 підхід, 

загальну масу випитої сахарози. Також тестували віддання переваги сахарозі, 

коли визначали кількість випитої сахарози та кількість випитої води, а перевагу 

розраховували у відсотках. 

Вивчали наявність антидепресивних властивостей у похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти в тесті Порсолта [48, 460]. Тест ґрунтується 

на спостереженні за твариною, яку опускають у скляний циліндр (висотою 60 см 

і діаметром 50 см), що на дві третини заповнений водою (+20-24 0С), щоб вона 

не могла торкатися дна задніми лапами. Тест тривав 6 хв, протягом яких 

реєстрували наступні показники: латентний період першого «зависання» 

(іммобільність більше 5 с) та загальний час іммобільності, що інтерпретується 
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як прояв депресивності [459]. Дослідження проводили на щурах через 1 та 24 год  

після введення досліджуваної речовини. 

Тест «підвішування за хвіст» є «сухим» аналогом теста Порсолта і 

використовувався нами для встановлення антидепресивної дії в нових речовин 

[50, 52, 336]. Даний тест заснований на спостереженні за щурами, що при 

триманні атравматичними затискачами за хвіст демонструють певний період 

іммобільності, за тривалістю якого оцінюють антидепресивну активність 

сполук [98, 526]. Реєстрували час до моменту, коли тварина мордочкою дістане 

основи хвоста. При оцінюванні результатів виходили з того, що антидепресивні 

засоби призводять до збільшення тривалості латентного періоду нерухомості 

тварин [551]. 

 Вивчення наявності актопротекторних властивостей у похідних 2-

окосіндолін-3-гліоксилової кислоти проводили шляхом аналізу тривалості 

плавання щурів за умов нормотермії у воді при +24-26 0С з додатковим 

навантаженням 10% від маси тіла. Визначали час плавання щурів до появи 

ознак повної втоми, що виявлялася занурюванням та опусканням на дно. 

 При застосуванні похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислот на фоні 

плавання у воді вивчали їх фригопротекторні (при +10 0С) і термопротекторні 

(при +40 0С) властивості, встановлюючи час плавання щурів до занурювання 

[140, 141]. 

Досліджували вплив сполуки-лідера на тонус скелетних м’язів [141], для 

чого здійснювали тест «вертикальний екран», що є одним із бліц-тестів для 

з’ясування наявності в сполук міорелаксуючих властивостей і здатності 

витримувати статичні навантаження. Тест заснований на спостереженні за 

тваринами, які при підсажуванні на металеву сітку, розміщену вертикально, здатні 

утримуватися на ній. Реєстрували час латентного періоду до першого падіння, 

загальний час тримання на сітці та кількість щурів у групі, що не падали. 

Також оцінювали збереження анксіолітичного ефекту сполуки-лідера 

після тривалого внутрішньошлункового введення (30 діб) за тестом «поведінка, 

що карається» та за тестом «піднесений хрестоподібний лабіринт», методики 

проведення яких описані вище. 



101 
З метою аналізу механізмів дії лідерної сполуки з числа похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти вивчали її синергізм та антагонізм з 

відомими нейроактивними агентами для «зондування» певних 

нейромедіаторних систем. 

 Вивчали вплив сполуки 18 на наркозний ефект тіопенталу-натрію [12, 

140]. Перед початком експерименту дозу наркозного засобу емпірично 

підбирали шляхом уведення інтактним тваринам тіопенталу-натрію в дозах 

30 мг/кг, 40 мг/кг, 50 мг/кг, 60 мг/кг і 70 мг/кг. Доза, що викликала сон у 50% 

тварин із групи, вважалася шуканою, і в даному випадку становила 50 мг/кг. 

Безпосередньо експеримент полягав у моделюванні в тварин дослідної та 

контрольної груп наркозу з реєстрацією кількості тварин у групі, що заснули, 

часу настання наркозу (час до втрати рефлексу перевертання) та середню 

тривалість наркозу (% від тривалості в контрольній групі). Збільшення 

кількості щурів у групі, що заснули, та зменшення латентного періоду настання 

сну свідчать про потенціювання сполукою, що досліджується, наркозних 

властивостей тіопенталу-натрію.  

Модифікація ефектів галоперидолу використовувалася для виявлення в 

сполуки, що досліджується, впливу на дофамінергічну систему головного мозку 

[12, 46, 80]. Тваринам вводили внутрішньоочеревинно антагоніст D2-рецепторів 

галоперидол («Галоперидол-ріхтер», розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл, «Gedeon 

Richter», Угорщина) у дозі 1 мг/кг одноразово. У щурів виникала каталепсія, 

ступінь якої визначали кожні 30 хв протягом 4-х год за критерієм збереження 

специфічної симптоматики. Реєстрували тривалість утримання щурів у 

вертикальному положенні, при цьому передні лапи розташовували на 

горизонтальній поверхні заввишки 10 см («поза лектора»). Визначали загальний 

час утримання тварин у заданій позі та виразність каталепсії за шкалою 

Di Chiara-Morelli: збереження пози 15-29 с – 1 бал, 30-59 с – 2 бали, 60 і більше 

секунд – 3 бали [281, 405]. Оцінюючи результати, брали до уваги, що 

одноразове чи повторне застосування сполуки з позитивним дофамінергічним 

впливом зменшує або запобігає патології мʼязового тонусу, явищам каталепсії 

та зниженню ректальної температури [114, 140].  
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Аналізували вплив сполуки-лідера на ефекти апоморфіну [114, 140]. 

Апоморфін структурно подібний до молекули дофаміну та стимулює D-рецептори 

в нігростріальній ділянці головного мозку. В експериментах використовували 

субстанцію апоморфіну (Sigma-Aldrich, США) у дозі 10 мг/кг маси тіла, що 

вводили щурам внутрішньоочеревинно. Тестування тварин проводили через 30 

хв після ін’єкції аналізатору. Визначали наявність гіпотермії, стереотипної 

поведінки, феномену гризіння паперової підлоги. Відмічали початок і 

тривалість стереотипії та її виразність у балах, зокрема принюхування – 1 бал, 

лизання – 2 бали та гризіння паперової підлоги – 3 бали. Температуру тіла після 

уведення апоморфіну вимірювали чотири рази з інтервалом у 30 хв.  

Вивчали вплив сполуки-лідера на ефекти L-3,4-діоксифенілаланіну (L-ДОФА) 

[140]. Цей тест використовується для виявлення в речовини здатності вливати 

на метаболізм дофаміну, зокрема інгібувати МАО. Субстанцію L-ДОФА 

(Sigma-Aldrich, США) у дозах 100 мг/кг і 500 мг/кг тіла вводили 

внутрішньоочеревинно одноразово. Сполуку 18 вводили щурам за 1 год до 

застосування L-ДОФА. Введення L-ДОФА внутрішньоочеревинно в дозі 

500 мг/кг викликає в експериментальних тварин збудження, збільшення рухової 

активності, агресивність, стереотипну поведінку, підвищення температури й 

тонусу вегетативної нервової системи (пілоерекцію, гіперпноє, екзофтальм, 

збільшення сечовиділення). У малих дозах (100-200 мг/кг) застосування L-

ДОФА супроводжується пригніченням, гіпотермією та зменшенням рухової 

активності. На тлі дії L-ДОФА оцінювали стан тварин за зазначеними вище 

показниками через 30, 60 і 90 хв. Спостереження за кожною твариною тривало 

1 хв, протягом якої визначали стан вегетативної нервової системи 

(гіперсалівацію, екзофтальм і пілоерекцію), а також вимірювали температуру 

тіла. Гіперсалівацію аналізували за розміром вологої плями на шиї щурів і 

виражали в балах: до 2 см – 3 бали, до 1 см – 2 бали, до 0,5 см – 1 бал, за 

відсутності ефекту бали не нараховували. Ступінь екзофтальму також виражали 

в балах: 0 балів – відсутній, 1 бал – наявний з одного боку, 2 бали – екзофтальм 

з обох боків. Розвиток пілоерекції визначали за відсотком тварин у групі з 

такими симптомами. 
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Досліджували вплив найактивнішої сполуки з числа похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на ефекти клонідину [114]. Цей 

нейрофармакологічний тест використовується для виявлення в речовин 

центральної адренергічної дії. Клонідин є гіпотензивним засобом, що стимулює 

пресинаптичні α2-адренорецептори й зменшує викид НА в синаптичну щілину. 

Він викликає загальне пригнічення, гіпотермію, гіпотензію, зменшує рухову 

активність. При моделюванні клонідинової патології щурам вводили клонідин 

(«Клофелін-М», 0,01% розчин для інʼєкцій в ампулах по 1 мл, ТОВ «ХФП 

«Здоров’я народу», Україна) у дозі 0,1 мг/кг маси тіла внутрішьоочеревинно 

одноразово. Через 1 та 24 год після відтворення клонідинової патології 

оцінювали зміни емоційно-поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле», 

проведення якого описано вище [17]. 

Також досліджували ефекти сполуки-лідера на тлі застосування 5-

окситриптофану в щурів [140]. Цей тест використовується для встановлення 

впливу речовин на серотонінергічну систему мозку. У ньому субстанцію 5-

окситриптофану (Sigma-Aldrich, США) вводили внутрішьоочеревинно 

одноразово в дозах 50 мг/кг і 300 мг/кг маси тіла. Сполуку, яка аналізується, 

вводили щурам у дозі 12 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревинно за 1 год до 

ін’єкції 5-окситриптофану. У тварин кожні 10 хв протягом 1 хв підраховували 

кількість «струшувань головою» (кивків). Тестування тривало 70 хв. Одночасно 

з феноменом кивання головою реєстрували наявність і ступінь тремору голови 

та тулуба щурів, які оцінювали в балах: 0 – тремор відсутній, 1 бал – тремор 

слабкий, 2 бали – тремор виразний та 3 бали – сильний тремор. 

Визначали вплив сполуки 18 на ГАМК-ергічну систему щурів за дією на 

розвиток судом, викликаних пентилентетразолом і пікротоксином [331]. Для 

оцінки впливу на ГАМК-ергічну систему мозку використовували субстанцію 

пентилентетразолу (Sigma-Aldrich, США) у дозі 80 мг/кг маси тіла та 

субстанцію пікротоксину (Sigma-Aldrich, США) (5 мг/кг). Їх уводили 

одноразово підшкірно в ділянку шийного відділу спини. За 1 год до цього 

вводили сполуку, що досліджується. На цих класичних конвульсантів 

розвивався судомний синдром, який оцінювали за наступними показниками: 
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латентним періодом початку конвульсій, кількістю судомних актів, тривалістю 

судом і летальністю. Також оцінювали інтенсивність судомного нападу за 

допомогою 6-бальної шкали [331]: 0 – відсутність судомної активності; 1 бал – 

гіперкінез; 2 бали – тремтіння, посмикування, надмірний грумінг, стереотипні 

рухи; 3 бали – клонічні судоми передніх лап з підйомом на задні лапи; 4 бали – 

виразні тоніко-клонічні судоми, падіння тварини на бік, наявність фази тонічної 

екстензії; 5 балів – повторні клоніко-тонічні судоми, втрата пози; 6 балів – 

повний тонічний напад з апное, загибель тварини.  

Вивчали взаємодію сполуки-лідера з холінергічною нейромедіаторною 

системою, а саме вплив на ареколіновий тремор [140]. Зазначений тест 

використовували для вивчення центрального мускаринергічного ефекту в 

речовини, що досліджується. Субстанцію ареколіну (Sigma-Aldrich, США) 

вводили в дозі 15 мг/кг маси тіла щурів у шкірну складку шиї, а сполуку 18 

застосовували внутрішньоочеревинно в дозі 12 мг/кг за 1 год до введення  М-

холіноміметика. Під час тестування реєстрували латентний період початку 

тремору та його тривалість, а також вимірювали ректальну температуру.  

Вплив сполуки 18 на нікотиновий тремор досліджували, як описано [140]. 

Ця методика дає можливість оцінити наявність впливу на нікотинергічну 

нейротрансмісію. Субстанцію нікотину (Sigma-Aldrich, США) вводили 

тваринам у дозі 0,1 мг/кг маси тіла щурів у шкірну складку шиї. Сполуку-лідер 

застосовували внутрішньоочеревинно в дозі 12 мг/кг за 1 год до ін’єкції 

нікотину. У щурів реєстрували латентний період настання тремору, загальну 

тривалість тремору й зміни ректальної температури. 

Здійснювали розрахунок середньої ефективної дози сполуки 18 за 

методом Cr. Karber [10] на щурах стосовно анксіолітичного ефекту при 

внутрішньоочеревинному введенні. Сполуку вводили в різних дозах у діапазоні 

1-48 мг/кг маси тіла щура. Тварин розподіляли наступним чином: 1 група 

отримувала лише ін’єкцію фізіологічного розчину з емульгатором «Твін 80» 

(контрольна група); щури з 2-ї по 7-му групу отримували сполуку 18 у дозах 1, 

3, 6, 12, 24 і 48 мг/кг маси тіла відповідно. Визначали залежність «доза-ефект» 

для речовини 18 на моделі «поведінка, що карається», варіант Vogel за 
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кількістю тварин, у яких сполука збільшувала кількість підходів до поїлки. 

Крім дослідження специфічної активності похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти та поглибленого вивчення сполуки-лідера вивчали гостру 

токсичність речовини 18 [144]. Дослідження проводили на 7 групах мишей, по 

10 тварин у групі з кожною дозою. Досліджувану сполуку вводили в дозах 

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 та 4500 мг/кг. Використовували 

внутрішньоочеревинний і внутрішньошлунковий шлях введення. 

Cередньосмертельну дозу (LD50) речовини з лабораторним шифром 18 

визначали за методом Cr. Karber [10]. Розрахунок LD50 здійснювали за 

формулою (2.1).   

LD50 = LD100  – ∑(zd) / n,                                                                              (2.1) 

де LD100 - доза, яка викликала загибель всіх дослідних тварин; 

z - середня величина між кількістю загиблих тварин у «сусідніх» групах; 

d - інтервал між дозами;  

n – кількість тварин у групі. 

Стандартна похибка середньої величини LD50 розраховувалась за 

формулою Геддама (2.2). 

n

dSK
 SLD50


 ,                                                                                           (2.2) 

де К – константа, яка при розрахунках за методом Кербера дорівнює 

0,564; 

S – cтандарт розподілу, який визначається за графіком; 

d – інтервал між дозами; 

n – кількість груп тварин у досліді. 

Верхню та нижню довірчі межі LD50 сполуки 18 визначали за формулою: 

x - t∙Sx та x + t∙Sx,                                                                                        (2.3) 

 де t – величина, що залежить від n і знаходиться за таблицею (при f=n−1, 

n = 10 і p = 0,05; t = 2,26). 

На різних етапах роботи використовували численні біохімічні методи  

дослідження. 
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 Визначали активність глутаматдекарбоксилази (ГДК, КФ4.1.1.15) [38] у 

тканинах великих півкуль головного мозку. Принцип методу полягає в тому, 

що активність ферменту визначають за зміною кількості 

нікотинамідаденіндинуклеотиду фосфату, яка еквімолярна кількості субстрату, 

використаного в реакції. Оптичну щільність вимірюють протягом 2 хв при 

довжині хвилі 340 нм.  

 Активність ГАМК-трансамінази (ГАМК-Т, КФ2.6.1.19) вивчали за 

методом [585], коли використовують звʼязану ферментну систему, у якій ГАМК 

перетворюється на сукцинатний напівальдегід шляхом трансамінування й далі 

на сукцинат. При цьому нікотинамідаденіндинуклеотид відновлений, що 

утворився, вимірювали спекрофотометрично при довжині хвилі 340 нм [539].  

 При визначенні глютамінової кислоти [135] принцип методу базується на 

реакції, яку каталізує глутаматдегідрогеназа (КФ1.4.1.2). Рівновага реакції 

зміщена вліво, однак при звʼязуванні α-кетоглутаратугідразином, що утворився 

при надлишку нікотинамідаденіндинуклеотиду й перебігу реакції в лужному 

середовищі, глутамат окиснюється до α-кетоглутарату. Кількість окисненого 

глутамату еквімолярна кількості відновленої форми 

нікотинамідаденіндинуклеотиду, накопичення якого в інкубаційному 

середовищі реєструють спекрофотометрично при довжині хвилі 340 нм. 

 Визначали вміст проміжних продуктів пероксидного окиснення ліпідів 

(ПОЛ), які реагують із 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК-АП) [35]. Принцип 

методу полягає в тому, що продукти ПОЛ утворюють із 2-тіобарбітуровою 

кислотою в присутності орто-фосфорної кислоти забарвлений комплекс, який 

екстрагують бутанолом. Оптичну щільність комплексу вимірюють при двох 

довжинах хвилі (535 нм і 550 нм) і за різницею поглинання в порожній і 

дослідній пробах обчислюють концентрацію ТБКАП. Показники ПОЛ 

визначали в крові, гомогенатах головного мозку, міокарда, печінки та сім’яних 

залоз щурів. 

Визначення активності супероксиддисмутази (СОД) (КФ1.15.1.1) [152] 

Метод ґрунтується на аутоокисненні адреналіну до адренохрому й гальмуванні 

цього процесу СОД. Хід визначення повністю відповідав рекомендаціям 
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авторів із подальшим обчисленням відсотку гальмування аутоокиснення 

адреналіну.  

 Визначали активність каталази (КФ1.11.1.6) [116] Принцип методу 

ґрунтується на розкладанні каталазою пероксиду водню, залишок якого реагує з 

молібдатом амонію й утворює забарвлений комплекс, оптичну щільність якого 

оцінюють фотометрично при довжині хвилі 410 нм і використовують для 

обчислення активності ферменту. 

Під час вивчення органопротекторної дії сполуки-лідера в сироватці крові 

досліджували активність ферментів АлАТ, АсАТ, вміст сечовини, сечової 

кислоти, креатиніну, загального білірубіну та його фракцій на біохімічному 

аналізаторі (Stat-FAX 1914 Plus) з використанням реактивів фірми «Пліва-

Лахема» (Чехія) за стандартними уніфікованими методами. В окремих серіях 

експериментів активність АсАТ та АлАТ визначали методом Райтмана-

Френкеля за допомогою наборів «Філісіт-Діагностика» (Україна) [75]. 

активність каталази – за модифікованим методом [28], уміст креатиніну – за 

реакцією Яффе [75] та сечовини за реакцією з діацетилмонооксимом [75]. 

Концентрацію в сечі білка встановлювали за реакцією з сульфосаліциловою 

кислотою [75]. При цьому фотометричні виміри здійснювали за допомогою 

спектрофотометра LabAnalytSP-V1000. 

Проводили імуноферментні дослідження. Вміст ГАМК у сироватці крові 

визначали імуноферментним методом за допомогою наборів фірми Labor 

Diagnostika Nord GmbH & Co. KG (Німеччина). В основі набору «GABA 

Research ELISA» є твердофазовий конкурентний варіант імуноферментного 

аналізу. Кількість аналіту в зразках розраховували за калібровочними кривими, 

побудованими за відомими концентраціями стандартів. 

Визначення рівня 5-НТ у сироватці крові здійснювали за допомогою 

імуноферментного тесту для кількісного визначення серотоніну в сироватці 

крові «Serotonin ELISAFastTrack» та аналізатору мікростріпового GBGSTATFAX 

303 Plus. У його основі – твердофазовий конкурентний варіант 

імуноферментного аналізу. На поверхні лунок планшету (твердій фазі) 

іммобілізовані молекули антигену. Молекули ацетильованого 5-НТ, що 
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містяться в стандартах, контролях, досліджуваних матеріалах та іммобілізовані 

на твердій фазі молекули конкурують за обмежену кількість центрів 

зв’язування специфічних антитіл. Після того, як реакція зв’язування досягне 

рівноваги, незв’язані з твердою фазою антигени і комплекси «антиген-

антитіло» відмивають. Антитіла, зв’язані з антигеном, визначають за 

допомогою кон’югату – антитіл до IgG щурів, мічених пероксидазою. За 

субстрат використовують тетраметилбензидин. Інтенсиzzвність кольорової 

реакції вимірюють при довжині хвилі 450 нм. Кількість 5-НТ розраховують за 

калібровочною кривою, що будується за відомими концентраціями стандартів.  

Вивчення рівня адреналіну, НА і ДА відбувалося з використанням 

імуноферментної тест-системи для кількісного визначення адреналіну, НА і ДА 

в плазмі крові. Набір «3-CAT ELISAFastTrack» являє собою зразок твердофазного 

конкурентного методу імуноферментного аналізу на мікропланшетах.  

У сечі визначали вміст метаболітів моноамінів: гомованілінової кислоти 

(ГВК) («HVATMELISA», Labor Diagnostika Nord GmbH, Німеччина) ‒ 

метаболіту дофаміну, ванілілміндальної кислоти (ВМК) – метаболіту 

норадреналіну («VMATMELISA», Labor Diagnostika Nord GmbH, Німеччина) ‒ 

метаболіту 5-НТ, а також 5-оксиіндолоцтову кислоту (5-ОІОК) («5-

HIAATMELISA», Labor Diagnostika Nord GmbH, Німеччина) ‒ метаболіт 5-НТ. 

Хід роботи був аналогічний визначенню рівня 5-НТ. Кількість аналіту в 

досліджуваних зразках розраховували за калібровочними кривими, 

побудованими за відомими концентраціями стандартів.  

 З метою оцінки стану ферментних систем обміну катехоламінів 

розраховували співвідношення продуктів реакції до їх попередників: ГВК/ДА, 

НА/ДА, А/НА і ВМК/(НА+А) і 5-ОІОК/ 5-НТ.  

 Виразність деструктивних процесів у серцевому м’язі в процесі вивчення 

кардіопротективної дії сполуки-лідера оцінювали за активністю КК-МВ, що 

визначали шляхом імуноінгібування кінетичним методом за допомогою набору 

«DAC-SpectroMeds.r.l.» (Молдова). 

При оцінці кардіо- та нефропротекції застосовували функціональні 

методи дослідження. Функціональний стан міокарду оцінювали за показниками 
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ЕКГ – інтервалами PQ, QRS, QT, амплітудою зубців R, Р, Т, частотою серцевих 

скорочень (ЧСС), систолічним показником (СП), зміщенням сегменту ST 

відносно ізолінії [41]. ЕКГ у тварин реєстрували під наркозом (тіопентал-

натрію, 50 мг/кг в/о) у II стандартному відведенні на електрокардіографі ЕК1Т-

03М2 через 24 год після моделювання міокардиту. 

При дослідженні нефропротекторних властивостей через 24 год після 

введення токсиканта досліджували видільну функцію нирок (ВФН) за умов 

водного навантаження (внутрішньошлункове введення питної води кімнатної 

температури в об'ємі 3 % від маси тіла з наступним збиранням сечі протягом 

2 год). На основі функціонального та біохімічного дослідження розраховували 

ШКФ, реабсорбцію води, екскрецію креатиніну, сечовини, білка, кліренс 

сечовини [75]. 

У роботі також застосовані морфологічні методи дослідження, зокрема 

для оцінки стресорної реакції у тварин визначали відносну масу надниркових 

залоз і тимуса як співвідношення маси органу до маси тварини, а також 

наявність виразково-ерозивних ушкоджень слизової оболонки шлунка за 

допомогою збільшувального скла. Розраховували частоту утворення  виразок як 

відсоток тварин з виразково-ерозивними ушкодженнями слизової оболонки 

шлунку в групі та множинність – відношення загальної кількості виразок до 

числа щурів з виразками в групі [23]. 

 При моделюванні адреналінового міокардиту й вивченні кардіо- та 

нефропротективної дії сполуки-лідера у тварин визначали КМ серця та нирок за 

формулою [77]: 

КМ = МО / МТ × 100%,                                                                               (2.4) 

 де МО – маса органу (серця або нирок); МТ – маса тіла тварини. 

При дослідженні органопротекторних властивостей гістологічну 

структуру міокарду, печінки та нирок вивчали методом світлової мікроскопії. 

Органи щурів фіксували в 10% розчині формаліну, зневоднювали в спиртах 

зростаючої міцності, занурювали у парафін. Мікротомні зрізи забарвлювали 

гематоксиліном та еозином. У роботі використовували мікроскоп Granum та 

цифрову відеокамеру Granum DСМ 310 (China). Фотознімки опрацьовували за 
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допомогою програми ToupView. 

Статистичну обробку проводили за допомогою програми Statistica 6,0 

(StatSoft, Inc., США). Визначали нормальність розподілу з використанням 

критерію W Шапіро-Уілса. При нормальному розподілі варіант застосовували 

дисперсійний аналіз ANOVA, а дані виражали у форматі M ± m. Якщо значення 

не підпорядковувалися закону нормального розподілу, їх порівнювали з 

використанням непараметричного U-критерія Манна-Вітні, а результати 

представляли як медіану (Ме) та інтерквартильний розмах (25-75 процентилі) [36]. 

Для оцінки фармакологічної ефективності сполук і порівняння їх 

активності між собою та з класичним анксіолітиком застосовували 

дискримінантний аналіз [85]. За «вдалу корекцію» приймали параметри тварин, 

яким вводили діазепам, це формувало перший клас. Другий класс утворювався 

з показників, що описували поведінкові реакції інтактних тварин без введення 

фармакологічного агента. Якщо показники досліджуваної сполуки потрапили 

до одного класу з «корекцією», то вона вважалася ефективною. Це можливо, 

якщо значення константи менше за середнє дискримінантної функції. 

Також обчислювали коефіцієнти попарної лінійної кореляції r між 

показниками, оцінювали їх вірогідність і створювали кореляційну матрицю. 

Аналізували взаємозв’язки, де коефіцієнт кореляції r0,7, тобто сильні вірогідні 

кореляції. Відмічали частку сильних вірогідних кореляцій серед усіх елементів 

кореляційної матриці. Оцінювали роль окремих показників у формуванні 

кореляційної матриці, а саме: відмічали навколо яких ознак формувалося 

найбільше кореляцій; яка частка кореляційних зв’язків припадала на показники 

емоційно-поведінкових реакцій, вміст компонентів моноамінергічної системи 

та показників ГАМК-ергічної системи [80].  

 

Наукові праці, що опубліковані за матеріалами розділу 2: 

 1. Бобирьов В. М., Мамчур В. Й., Луценко Р. В., Дев’яткіна Т. О., 

Сидоренко А. Г., Хомяк О. В. Експериментальне вивчення нових 

антидепресивних засобів: Методичні рекомендації. К., 2014. 39 с. 
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РОЗДІЛ 3 

СКРИНІНГ АНКСІОЛІТИЧНОЇ ДІЇ ЕСТЕРІВ І АМІДІВ 2-

ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ 

 

3.1 Прогнозування біологічної активності за допомогою программи PASS 

 

 Речовини, що взаємодіють із рецепторними структурами в ЦНС, є 

циклічними азотвмісними гетеросистемами. До таких належать похідні 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. Серед похідних індолу виявлені речовини, 

що інгібують МАО і завдяки структурній спорідненості здатні в ЦНС 

взаємодіяти з 5-НТ-рецепторами, α-адренорецепторами та D-рецепторами [478]. 

В ендогенних окиснених індолів встановлена противірусна, протипухлинна, 

антибактеріальна, протитуберкульозна, протигрибкова, протисудомна, 

анксіолітична та протизапальна активності, а також здатність пригнічувати 

активність мітохондріальної МАО та гуанілатциклази в тканинах головного 

мозку [70]. 

 Плануючи проведення масштабних досліджень нових сполук, слід 

враховувати істотні фінансові витрати, cкладність скринінгу, етичну сторону 

досліджень, а також неможливість одночасного тестування великої кількості 

сполук на широкий спектр фармакологічних ефектів [268]. Тому пропонується 

використовувати компʼютерні програми, за допомогою яких прогнозують 

потенційні біологічні властивості синтезованих речовин [162, 462]. Переважна 

більшість існуючих компʼютерних методів молекулярного моделювання та 

оцінки звʼязків «структура ‒ активність» застосовуються для аналізу взаємодії 

«ліганд ‒ рецептор» та оптимізації базових структур на основі аналізу 

кількісних співвідношень «структура ‒ активність» (Quantitative Structure ‒ 

Activity Relationship) у межах одного хімічного класу речовин [170]. Також для 

оцінки потенційної активності, поділу на структурні групи та відбору нових 

перспективних речовин використовують методи молекулярнї подібності та 

кластеризації [470]. 

 При аналізі простих естерів та амідів похідних 2-оксоінодолін-3-
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гліоксилової кислоти встановлено, що вони володіють різними видами 

біологічної активності, проте їх спектр часто перетинається. Слід зазначити, що 

лише поодинокі види активності перебували в діапазоні Ра≥70%, що свідчить 

про незначну ймовірність наявності серед досліджуваних речовин аналогів 

відомих лікарських препаратів (табл. 3.1) [102].  

Таблиця 3.1 

Результати прогнозу токсичності та біологічної активності похідних 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти у програмах PASS і GUSAR 

 

№ 
п/п 

Хімічна 
назва 

речовини 

(лаборатор
-ний 

шифр) 

LD50, 

внутрі
шньоо

чере-
винно, 

мг/кг 

LD50, 

внутрі
шньош

лунко-
во, 

мг/кг 

Наявність (Pa) 
або відсутність  
(Pi) біологічної 

активності, % 

Прогнозована біологічна та 
терапевтична дії 

Pa Pі 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

2-Гідрок-
си-2-(2-

окси-1,2-
дигідро-

індол-3-
іліден)-N-

фенетил-
1- ацета-

мід  
(2) 

2401 3872  
0,688 

 
0,653 

 
0,516 

 
0,589 

0,465 
0,423 

0,347 
0,332 

0,331 

 
0,029 

 
0,010 

 
0,005 

 
0,095 

0,024 
0,092 

0,054 
0,047 

0,007 

Антагоніст α2-, β2-субодиниць  
Н-холінорецепторів 

Активатор потенціалзалежних 
кальцієвих каналів 

Інгібітор алкогольдегідрогенази 
[НАД(P)+]  

Ігібітор тестостерон 17 β-
дегідрогенази [НАД(P)+] 

Анксіолітична 
Антиноцицептивна 

Антагоніст 5-НТ7S-рецепторів 
Антагоніст 5-НТ2L-рецепторів 

Антагоніст NMDA рецепторів 

2 

 

2-Гідрок-

си-N-наф-
тален-1-іл-
2-(2-окси-

1,2-дигід-
роіндол-3-

іліден)-
ацетамід  

(18) 

1812 2893 0,565 

0,536 
0,490 
0,464 

0,383 
0,377 

0,342 
 

0,337 

0,020 

0,074 
0,031 
0,098 

0,014 
0,034 

0,014 
 

0,025 

Антиастматична 

Антипсихотична  
Антиалергічна 
Анксіолітична 

Антагоніст NMDA-рецепторів  
Антагоніст 5-НТ2В-рецепторів  

Агоніст 5-НТ1А-рецепторів 
Антагоніст глутаматних 

рецепторів 
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
 

2-Гідрок-
си-2-(5-

ме-тил-2-
ок-си-1,2-

дигідроін-
дол-3-ілі-

ден)-N-фе-
ніл-ацета-

мід (15) 

1091 1964 0,479 
 

0,451 
0,448 

0,384 
0,365 

0,363 
0,322 

 

0,054 
 

0,106 
0,074 

0,047 
0,039 

0,022 
0,015 

 

Протиартритна 
Лікування гострих  

неврологічних розладів 
Інгібітор тіоредоксину  

Противірусна (антигрипозна) 
Протитуберкульозна  

Інгібітор ГАМК-амінотрансферези 
Антагоніст NMDA-рецепторів  

4 N-Біфеніл-
2-іл-2-гід-

рокси-2-
(2-окси-1, 

2-дигідро-
індол-3-

іліден)-
ацетамід  
(1-В) 

1312 1803  
0,447 

0,442 
0,359 

0,349 
0,347 

 
0,338 

 
0,016 

0,012 
0,034 

0,013 
0,011 

 
0,012 

Лікування гострих  
неврологічних розладів 

Кардіотонічна 
Протипухлинна (рак легенів) 

Протитуберкульозна  
Противірусна (антигрипозна) 

Протипухлинна  
(солідні пухлини) 

5 2-Гідрок-
си-2-(2-

окси-1,2-
дигідро-
індол-3-

іліден)-N-
[1,2,4]три-

азол-4-іл-
ацетамід 

(2-Т) 

932,2 2487  
0,460 

0,398 
0,360 
0,332 

0,338 
0,327 

 
0,012 

0,011 
0,013 
0,014 

0,015 
0,021 

Лікування гострих  
неврологічних розладів 

Лікування безсоння 
Протитуберкульозна  

Антагоніст AMPA-рецепторів 

Антимігренозна 
Протиепілептична 

6 2-Гідрок-
си-2-(2-

окси-1,2-
дигідроінд

ол-3-ілі-
ден)-N-

феніл-
ацетамід 

(38) 

2370 5575 0,439 
 

0,486 
0,389 

0,359 
0,331 

 
0,330 

0,359 
0,332 

0,321 
0,497 

0,032 
 

0,086 
0,046 

0,041 
0,090 

 
0,008 

0,007 
0,090 

0,014 
0,088 

Противірусна (антигрипозна) 
Лікування гострих  

неврологічних розладів 
Лікування мʼязових дистрофій 

Протитуберкульозна  
Інгібітор ГАМК-амінотрансферази 

Антагоніст глутаматних  
рецепторів 

Антагоніст 5-НТ2В-рецепторів 
Антагоніст NMDA рецепторів  

Антагоніст 5-НТ2А-рецепторів 
Антипсихотична дія 
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2-Гідро-
кси-N-(4-

метил-2-
окси-2H-

хромен-7-
іл)-2-(2-

окси-1,2-
дигідроінд

ол-3-ілі-
ден)-аце-

тамід (К) 

728,9 2420 0,498 
0,434 

0,442 
0,428 

0,415 
0,422 

0,385 
0,377 

0,366 
0,350 

0,019 
0,010 

0,032 
0,010 

0,030 
0,049 

0,027 
0,079 

0,117 
0,123 

Індуктор CYP2E1  
Індуктор CYP1A2  

Субстрат CYP1A2 
Інгібітор дигідрооротази 

Інгібітор ліпопероксидази 
Субстрат CYP2A6 

Протиартритна  
Субстрат CYP2C8 

Протипухлинна 
Протизапальна 

8 3-Гідро-
кси-3-(2-

окси-цик-
логексил-

метил)-1-
піперидин

-1-ілме-
тил-1,3-

дигідро-
індол-2-он 
(Г)  

129,3 948 0,556 
 

0,517 
0,511 

0,426 
0,405 

0,395 
0,384 

0,342 
0,338 
0,321 

0,025 
 

0,009 
0,068 

0,160 
0,114 

0,114 
0,168 

0,043 
0,023 
0,113 

Протисудомна 
Для лікування розсіяного 

склерозу  
Протипухлинна 

Антагоніст 5-НТ1А-рецепторів 
Ноотропна 

Агоніст ГАМК-рецепторів 
Антагоніст NMDA-рецепторів 

Протитуберкульозна  
Снодійна 

Анксіолітична 

9 3-(2-Окси-

1,2-дигід-
ро-індол-

3-іліден)-
3,4-дигід-

ро-1H-кві-
ноксалін-

2-он (3.85) 

1234 1638 0,689 

 
0,577 

0,576 
0,459 

0,354 
0,300 

0,030 

 
0,045 

,023 
0,078 

0,020 
0,039 

Протиішемічна 

Лікування гострих  
неврологічних розладів  

Протисудомна 
Гіпотермічна 

Агоніст ГАМК-рецепторів 
Протиепілептична 

10 2-Гідро-

кси-2-(2-
окси-1,2-

дигідроінд
ол-3-ілі-

ден)-аце-
тамід 
(38) 

1461 1581 0,591 

 
0,566 

0,491 
 

0,396 
0,359 
0,350 

0,345 

0,052 

 
0,049 

0,023 
 

0,009 
0,023 
0,066 

0,039 

Антипсихотична 

Лікування гострих  
неврологічних розладів 

Противірусна (антигрипозна) 
Лікування захворювань 

підшлункової залози 
Інгібітор тирозин 3 гідроксилази 
Інгібітор ГАМК-амінотрансферези 

Протитуберкульозна  
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

11 N-4-бром-
феніламід-

2-гідрокси-
2-(2-ок-со-

1, 2-дигід-
ро-ін-дол-

3-ілі-ден) 
оцто-вої 

кислоти  
(17/92) 

1052 1675 0,404 
0,366 

0,358 
0,356 

0,352 
0,345 

0,332 
0,327 

0,041 
0,047 

0,041 
0,055 

0,014 
0,062 

0,017 
0,016 

Противірусна (грипозна) 
Антимікобактеріальна 

Протитуберкульозна 
Лікування мʼязових дистрофій 

Інгібітор тіоредоксину 
Антидіабетична 

Гіпотермічна 
Антагоніст глутаматних рецепторів 

12 3-[2-Гід-

рокси-2-
(2-окси-1, 

2-дигідро-
індол-3-

іліден)-
ацетиламі
но]-про-

піонової 
кислоти 

(942) 

1634 4005 0,460 

0,388 
0,361 

0,345 
 

0,309 
0,300 

0,046 

0,388 
0,064 

0,084 
 

0,023 
0,008 

Порушення гостроти зору  

Субстрат CYP2C19  
Субстрат CYP1A2  

Індуктор CYP2C19  
Інгібітор РНК-залежної РНК 

полімерази 
Інгібітор дигідрооротази 

13 N-(4-
Бром-

феніл)-2-
гідрокси-

2-(2-окси-
1,2-дигід-

роіндол-3-
іліден)-

ацетамід 
(БСК-39) 

2016 6046 0,522 
0,438 

0,426 
0,419 

0,407 
0,397 

 
0,384 

 
0,367 

0,019 
0,009 

0,029 
0,023 

0,076 
0,038 

 
0,008 

 
0,166 

Противірусна (антигрипозна)  
Інгібітор дигідрооротази 

Лікування мʼязової дистрофії 
Протитуберкульозна  

Протиартритна 
Антимікобактеріальна  

Антагоніст глутаматних 
рецепторів 

Лікування гострих  
неврологічних розладів 

14 2-Гідрок-

си-N-[2-
(нафтален-

1-іламіно)-
етил]-2-(2-

окси-1,2-
дигідроінд

ол-3-іліде-
н)-ацетамід 

(М)  

955,9 4436  

0,608 
 

0,411 
0,367 

0,349 
 

0,323 
0,324 

 

0,036 
 

0,042 
0,017 

0,080 
 

0,061 
0,071 

Лікування гострих  

неврологічних розладів  
Інгібітор РНК-залежної РНК 

полімерази  
Інгібітор дигідрогенази 

Індуктор CYP2C19 
Протипухлинна  

(множинна мієлома) 
Противірусна (грипозна)  
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Гідрокси-
(2-окси-

1,2-дигід-
роіндол-3-
іліден)-

ацетамід 
(ІК) 

704,5 2765 0,552 
 

0,540 
0,531 
0,517 

0,434 
0,369 

 
0,350 

0,341 

0,041 
 

0,059 
0,044 
0,024 

0,033 
0,004 

 
0,059 

0,027 

Гіпотермічна 
Лікування гострих  

неврологічних розладів 
Інгібітор тіоредоксину  

Сперміцидна 

Противірусна (грипозна) 
Стимуляція експресії ABCA1  

Протипухлинна  
(солідні пухлини) 

Інгібітор ГАМК-амінотрансферази 

16 N-[(2-Ок-

си-1,2-ди-
гідро-ін-

дол-3-ілі-
ден)-фене-

тилкарбам
о-іл-ме-

тил]-бен-
замід  

(Гіп-1) 

703,8 3323  

0,441 
0,412 

0,377 
0,321 

0,320 

 

0,032 
0,060 

0,022 
0,013 

0,011 

Лікування гострих  

неврологічних розладів 
Протипухлинна (саркома кісток) 

Антагоніст NMDA-рецепторів  
Антагоніст 5-НТ1В-рецепторів 

Антагоніст 5-НТ2В-рецепторів  

17 (Е)-2-
Гідрокси-

N-(4-гід-
рокси-

нафтален-
1-іл)-2-(2-
окси-ін-

долін-3-
іліден)-

ацетамід 
(18-4) 

1630 3764  
0,540 

0,434 
0,427 

0,316 
0,327 
0,316 

0,329 

 
0,059 

0,033 
0,094 

0,068 
0,077 
0,068 

0,071 

Лікування гострих 
 неврологічних розладів 

Противірусна (антигрипозна) 
Протипухлинна 

Антимікобактеріальна 
Лікування мʼязової дистрофії 

Антимікобактеріальна 

Протиішемічна  

18 (Е)-2-Гі-

дрокси-N-
(5-гідро-

кси-наф-
тален-1-

іл)-2-(2-
окси-ін-

долін-3-
іліден)-

ацетамід 
(18-5) 

1630 3764  

0,540 
0,434 

0,427 
0,399 

0,383 
0,327 

0,326 
0,324 

0,316 

 

0,059 
0,030 

0,094 
0,028 

0,015 
0,077 

0,071 
0,016 

0,068 

Лікування гострих неврологічних 

розладів 
Противірусна (антигрипозна) 

Протипухлинна 
Протитуберкульозна  

Інгібітор дигідрооротази 
Лікування мʼязової дистрофії  

Протиішемічна  
Інгібітор ГАМК-амінотрансферази 

Антимікобактеріальна  
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

19 6-[2-гідро-
ксі-2-(2-

oк-со-1,2-
дигідро-
індол-3-

іліден)-
ацетила-

міно]-гек-
санової 

кислоти  
(БСК-39) 

1314 6046 0,491 
0,454 

0,356 
0,345 

 

0,343 
0,322 

0,311 

0,110 
0,120 

0,075 
0,068 

 

0,012 
0,082 

0,090 

Кон’юнктивіт 
Інгібітор фібриляції передсердь 

Тератогенна дія 
Інгібітор пептидилтрансферази 
Інгібітор РНК-залежної РНК 

полімерази 
Ембріотоксична дія 

Противиразкова дія 

20 4-[2-

Гідрокси-
2-(2-оксо-

1,2-дигід-
роіндол-3-

іліден)-
ацетиламі

но]-масля-
ної 

кислоти 
(ГАК) 

1280 3729  

0,608 
 

0,504 
 

0,402 
0,388 

0,387 
0,373 

0,364 
0,340 

 

0,036 
 

0,043 
 

0,038 
0,040 

0,046 
0,049 

0,050 
0,092 

Лікування гострих 

 неврологічних розладів 
Інгібітор перекисного 

окиснення ліпідів 
Інгібітор зворотного захоплення 

медіаторів 
Агоніст 5-НТ1В-рецепторів 

Противірусна (грипозна) 
Радіопротекторна дія 

Антагоніст 5-НТ2с-рецепторів 
Протипаркінсонічна дія 

21 Етиловий 

естер гід-
рокси-(2-

оксо-1,2-
ди-гідро-
індол-3-іл-

іден)-аце-
тилової ки-

слоти (ІЕ) 

933 1822 0,621 

0,586 
0,581 

0,540 
 

0,540 

 
0,461 

0,061 

0,054 
0,071 

0,035 
 

0,050 

 
0,037 

Фібриляції передсердь 

Лікування психозу 
Гіперхолестеринемія  

Інгібітор ПОЛ 
Лікування гострих  

неврологічних розладів 

Інгібітор циклічного 
аденозинмонофосфату 

22 Етиловий 

естер 4-[2-
гідрокси-

2-(2-оксо-
1,2-дигід-

роіндол-3-
іліден)-

ацетиламі
но]-масля-

ної кисло-
ти (Е-38) 

2837 3641  

0,608 
0,504 

 
0,402 

0,388 
0,387 

0,373 
0,364 

0,340 

 

0,036 
0,043 

 
0,038 

0,040 
0,046 

0,049 
0,050 

0,092 

Лікування гострих 

 неврологічних розладів 
Інгібітор ПОЛ 

Інгібітор зворотного захоплення 
медіаторів 

Агоніст 5-НТ1В-рецепторів 
Противірусна (грипозна) 

Радіопротекторна дія 
Антагоніст 5-НТ2с-рецепторів 

Протипаркінсонічна дія 
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Продовж. табл. 3.2 

23 

 

Етиловий 

естер 2-[2-
гідрокси-

2-(2-оксо-
1,2-дигід-
роіндол-3-

іліден)-
ацетиламі

но]-про-
панової 

кислоти 
(1425) 

1045,0 2342 0,505 

 
0,480 

0,368 
0,358 
0,341 

 
0,333 

0,003 

 
0,090 

0,019 
0,022 
0,112 

 
0,107 

Стимулятор виділення інсуліну 

Лікування гострих неврологічних 
розладів 

Противірусна дія 
Лікування цукрового діабету 

Інгібітор ПОЛ 

Інгібітор РНК-залежної РНК 
полімерази 

24 Етиловий 

естер [2-
гідрокси-

2-(2-oксo-
1,2-
дигідро-

індол-3-
іліден)-

ацетаміно]
-оцтової 

кислоти 
(1407) 

1040,0 2576 0,586 

0,469 
 

0,436 
0,332 
0,330 

0,329 
 

0,327 

0,008 

0,025 
 

0,015 
0,009 
0,007 

0,006 
 

0,011 

Протиішемічна 

Інгібітор ПОЛ 
Лікування гострих  

неврологічних розладів 
Антагоніст глутаматних рецепторів 
Лікування мʼязових дистрофій 

Антагоніст NMDA-рецепторів 
Лікування метаболічних 

захворювань 
 

  

У даному випадку особливий інтерес являли активності, що знаходяться 

в середньому діапазоні прогностичної шкали (0,3 <Ра> 0,7). За даними 

прогнозу переважна більшість похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

виявляла ефективність при лікуванні гострих неврологічних розладів (Ра = 

0,339-0,689). У 11 речовин відзначався виразний агонізм/антагонізм до різних 

підтипів 5-НТ-рецепторів (Ра = 0,320-0,534). За даними прогнозу в амідів 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти відзначалася здатність стимулювати 

ГАМК-рецептори (Ра = 0,354-0,395), блокувати глутаматні та аспартатні 

рецептори (Ра=0,322-0,388). При цьому пʼять речовин були здатні 

пригнічувати ГАМК-амінотрансферазу (Ра = 0,324-0,363). Також згідно 

прогнозу декілька сполук можуть мати анксіолітичну, протисудомну, 

антипсихотичну, снодійну, ноотропну, антидепресивну та антигіпоксичну 
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активність Ра = 0,362-0,643. 

 Для похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти спрогнозували 

протизапальну, противірусну, жарознижувальну, антигіпоксичну, 

антиангінальну, протитуберкульозну та різні види протипухлинної активності з 

ймовірністю Ра>0,3. 

 Результати прогнозу програм PASS і GUSAR свідчать, що прості аміди 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти належить до нетоксичних і 

малотоксичних речовин. Для них не характерна мутагенна, тератогенна, 

канцерогенна дія та ймовірність прояву інших небажаних ефектів також 

виражена мінімально. У той же час отримані дані, що підтверджують 

багатовекторний спектр нейротропних фармакологічних ефектів похідних 2-

оксоіндоліну і розкривають перспективи їх потенційного регулювального 

впливу на ЦНС. 

 На основі результатів компʼютерного прогнозування для подальших 

експериментальних досліджень відібрали 17 біологічно активних речовин з 

числа похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, які потенційно могли 

мати анксіолітичну активність. Надалі сполуки вивчали в поведінкових тестах 

різної аверсивності. 

 

3.2 Дослідження емоційно-поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле» 

 

 При дослідженні емоційно-поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле» 

встановлено, що введення розчинника й емульгатора «Твін-80» інтактним щурам 

(контрольна група) вірогідно не впливало на психофізіологічні показники (час 

латентного періоду першого переміщення, кількість виходів до центру), вірогідно 

не змінювало дослідницьку поведінку тварин, тобто кількість перетнутих 

квадратів і вертикальних вставань на задні лапки та вегетативні реакції  (кількість 

актів грумінгу і кількість болюсів порівняно з щурами інтактного контролю) [96, 

104, 121, 128, 154] (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Вплив похідних 2-оксоінолін-3-гліоксилової кислоти на емоційно-

поведінкові реакції щурів у тесті «відкрите поле» (M±m, n=10) 

Сполука, доза Латентний 
період пер-

шого пере-
міщення, с 

Кількість 
вставань 

Кількість 
виходів до 

центру 

Кількість 
пересічених 

квадратів 

Інтактний контроль 1,2±0,37 19,6±2,18 2,0±0,33 99,8±9,48 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

1,2±0,31 18,1±1,82 1,9±0,30 101,0±8,73 

Діазепам, 2 мг/кг  3,5±0,50*,** 6,50±0,95*,** 4,1±0,70*,** 75,5±17,5 

Сполука 2, 12 мг/кг 1,4±0,31# 14,2±2,14# 1,7±0,30# 92,5±7,16 

Сполука 18, 12 мг/кг 0,8±0,20# 5,30±0,81*,** 0,6±0,12**,# 61,8±8,11*,** 

Сполука 15, 12 мг/кг 1,0±0,15# 11,2±2,32*,**,# 2,3±0,51# 65,4±7,30** 

Сполука 1-В, 12 мг/кг 0,9±0,18# 16,5±1,82 # 5,6±0,70** 145±13,9*,**,# 

Сполука 1-Ф, 12 мг/кг  4,7±0,57*,** 1,5±0,22*,**,# 0±0**,# 10,2±2,33*,**,# 

Сполука Г, 12 мг/кг 1,0±0,21# 16,5±1,45# 3,5±0,50** 100,5±8,87 

Сполука 3.85, 12 мг/кг  1,2±0,25# 14,7±1,37#  5,2±0,49*,** 127,9±12,4# 

Сполука 38, 12 мг/кг  1,2±0,13# 10,4±0,92*,**,# 2,0±0,21# 81,0±4,39 

Сполука 17/92, 12 мг/кг 1,1±0,20# 9,20±1,47*,**,# 4,6±0,49 103,0±9,92 

Сполука 942, 12 мг/кг 1,2±0,10# 12,1±1,81*,**,# 3,4±0,37** 108,9±10,8 

Сполука М, 12 мг/кг 1,5±0,20# 9,80±0,99*,**,# 4,2±0,35*,** 80,5±8,57 

Сполука ІК, 12 мг/кг 1,3±0,15# 9,40±1,25*,**,# 5,6±0,60*,** 81,0±6,0 

Сполука Гіп-1, 12 мг/кг 2,5±0,56 14,2±1,89# 1,6±0,22# 64,5±5,55*,** 

Сполука 18-4, 12 мг/кг 1,3±0,15# 15,4±1,07# 3,6±0,48*,** 99,9+7,74 

Сполука 18-5, 12 мг/кг 1,4±0,16# 14,3±1,00# 3,9±0,23*,** 103,0±7,64 

Сполука ІЕ, 12 мг/кг 1,2±0,13# 15,4±1,51# 5,0±0,69*,** 92,0±7,31 

Сполука 1425, 12 мг/кг 1,2±0,10# 11,2±1,63*,**,# 5,8±0,49*,** 83,0±8,95 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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 Рис. 3.1. Кількість болюсів у щурів у тесті «відкрите поле» через 3 год 

після введення похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (12 мг/кг).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом.  

 

 Препарат порівняння діазепам у тесті «відкрите поле» через 3 год після 

введення подовжував латентний період першого переміщення в 3 рази 

(р<0,001) і вірогідно зменшував кількість вертикальних вставань у порівнянні з 

показниками тварин групи контроль на ін’єкцію. Застосування препарату 

порівняння супроводжувалось збільшенням кількості виходів до центру 

відкритого поля в 2,2 разу (р<0,01) і зменшенням кількості коротких актів 

грумінгу в 2,2 разу порівняно з таким у контрольній групі (р<0,001) (табл. 3.2, 

рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Кількість актів грумінгу в щурів у тесті «відкрите поле» через 3 год 

після введення похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти ( 12 мг/кг).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 

Уведення похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з 

лабораторним шифром 2 істотно не впливало на емоційно-поведінкові реакції 

щурів у тесті «відкрите поле». Застосування сполуки з умовним позначенням 18 

зменшувало кількість вставань у 3,7 разу (р<0,001) і кількість перетнутих 

квадратів у 1,6 разу порівняно з контрольною групою тварин (р<0,001). Також 

речовина 18 вірогідно зменшувала кількість виходів у центр «відкритого поля» 

порівняно з таким у групі контроль на ін’єкцію (табл. 3.2).  

Поряд із дослідженням рухової активності враховували вплив сполуки 18 

на вегетативні реакції щурів. За цих умов вона зменшувала кількість болюсів у 

1,7 разу порівняно з контролем на інʼєкцію (р<0,001), але вірогідно не 
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змінювала кількість актів грумінгу порівняно з щурами, яким уводили 

розчинник та емульгатор (рис. 3.1 і рис. 3.2) [90]. 

 При застосуванні речовини 15 спостерігалося вірогідне зменшення 

кількості вставань, кількості перетнутих квадратів у 1,5 разу (р<0,01) і кількості 

актів грумінгу в 2,2 разу порівняно з контрольною групою щурів (р<0,001) 

(табл. 3.2, рис 3.2, рис. 3.2). 

 Уведення сполуки 1-В вірогідно збільшувало кількість виходів до центру 

відкритого поля і кількість перетнутих квадратів, однак зменшувало кількість 

актів грумінгу в 2,9 разу (р<0,001) порівняно з таким у групі контроль на 

ін’єкцію (табл. 3.2, рис. 3.2). 

 Через 3 год після застосування сполуки 1-Ф час латентного періоду першого 

переміщення збільшився в 3,9 разу (р<0,001). При цьому в усіх тварин групи не 

було зафіксовано жодного виходу до центру [31]. Також сполука 1-Ф суттєво 

змінювала показники рухової активності, про що свідчило зменшення кількості 

перетнутих квадратів у 9,8 разу (р<0,001) і вірогідне зменшення кількості вставань 

порівняно з таким у контролі (табл. 3.2). Ця речовина вірогідно зменшувала 

кількість болюсних кульок та актів грумінгу порівняно з таким у групі з 

уведенням фізіологічного розчину (рис. 3.1, рис. 3.2). 

 Застосування сполуки Г лише збільшувало кількість виходів до центру 

тесту «відкритого поля». Сполука 3.85 збільшувала кількість виходів до центру 

в 2,7 разу (р<0,001) і вірогідно зменшувала показники емоційності 

експериментальних тварин. Похідне 2-оксоіндоліну з лабораторним шифром 38 

вірогідно зменшувало кількість вставань і актів грумінгу порівняно з контролем 

на ін’єкцію (табл. 3.2, рис. 3.2)  

Уведення сполуки М також змінювало показники тварин у тесті «відкрите 

поле», що виявлялось зменшенням кількості вставань у 1,9 разу (р<0,001), 

збільшенням болюсних кульок у 2,2 разу (р<0,001) і вірогідним зменшенням 

кількості актів грумінгу порівняно з тваринами без введення сполук. Сполука 

Гіп-1 вірогідно зменшувала кількість перетнутих квадратів та актів грумінгу, 

але збільшувала кількість болюсів у 1,5 разу (р<0,05) у порівнянні з контролем 

на інʼєкцію (табл. 3.2, рис. 3.1, рис. 3.2).  
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Застосування похідного 2-оксоіндоліну 18-4 збільшувало кількість 

виходів у центр «відкритого поля» в 1,8 разу (р<0,01), збільшувало кількість 

болюсних кульок у 1,9 разу (р<0,001) порівняно з контролем на інʼєкцію. Також 

речовина зменшувала кількість актів грумінгу в 1,4 разу (р<0,02) порівняно з 

таким у контролі. За цих умов сполука 18-5 вірогідно збільшувала кількість 

виходів у центр установки та зменшувала кількість актів грумінгу порівняно 

контролем на інʼєкцію (табл. 3.2, рис. 3.2). 

Наступна речовина ІК зменшувала кількість вертикальних вставань у 2,1 

разу (р<0,001), збільшувала кількість виходів у центр поля в 2,8 разу (р<0,001) 

та вірогідно зменшувала кількість актів грумінгу порівняно з інтактними 

тваринами без фармакокорекції (табл. 3.2). 

Застосування сполуки 17/92 супроводжувалося зменшенням кількості 

вертикальних вставань у 2,1 разу (р<0,001) та актів грумінгу в 2,6 разу (р<0,001) 

порівняно з таким у контролі. Сполука з лабораторним шифром 942 вірогідно 

зменшувала кількість вставань і кількість виходів у центральну зону установки. 

При цьому кількість болюсів збільшилась у 1,8 разу (р<0,02), а кількість актів 

грумінгу зменшилась у 2,3 разу (р<0,001) стосовно групи порівняння (табл. 3.2 , 

рис. 3.1, рис. 3.2).  

Уведення речовини ІЕ збільшувало кількість виходів у центр установки в 

2,5 разу (р<0,001) і вірогідно зменшувало кількість актів грумінгу в 

експериментальних тварин. Аналогічні зміни спостерігалися при застосуванні 

сполуки 1425 (табл. 3.2, рис. 3.2).  

 Отже у тесті «відкрите поле» похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти з умовною назвою 1-Ф суттєво подовжувало латентний період 

першого переміщення. Сполуки 18, 15, 1-Ф, 38, 942, М, ІК і 1425 зменшували 

кількість вертикальних вставань аналогічно препарату порівняння діазепаму. 

Речовини 18 і 1-Ф зменшували кількість виходів до центру поля, при цьому 

речовини 1-В, Г, 3.85, 942, М, 18-4, 18-5, ІК, 1425 і діазепам діяли протилежно. 

Похідні 2-оксоіндоліну, сполуки 18, 15, 1-Ф, К і Гіп-1, зменшували кількість 

перетнутих квадратів. При цьому речовина 1-В активувала рухову активність. 

На цьому тлі сполуки 18, 1-Ф і 3.85 зменшували, а речовини М і Гіп-1 
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збільшували кількість болюсів. Що стосується актів грумінгу, то їх кількість 

зменшували сполуки з лабораторними шифрами 15, 1-Ф, 3.85, 38, М, ІК, Гіп-1 

і діазепам (рис. 3.2).  

 Результати дослідження показали, що більшість похідних 2-оксоіндоліну 

пригнічували або не впливали на орієнтовно-дослідницькі реакції тварин у тесті 

«відкрите поле». На цьому тлі пригнічення емоційності у вигляді зменшення 

кількості фекальних кульок і актів грумінгу свідчить про зменшення відчуття 

тривоги і страху та покращення процесів адаптації до стресової ситуації помірної 

аверсивності, якою виступає тест «відкрите поле».  

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що похідні 2-

оксоіндоліну здатні модифікувати психофізіологічні показники інтактних 

щурів, які характерні для речовин, що пргнічують ЦНС, тобто виявляють 

седативну та анксіолітичну активність. Подібні зміни емоційно-поведінкових 

реакцій були виявлені при скринінговому дослідженні психотропних 

властивостей інших похідних (2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти [164]. 

Надалі відібрали 12, на наш погляд, найперспективніших сполук для 

дослідження в них анксіолітичних властивостей. 

 

3.3 Зміни поведінки в тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» 

 

У наступній серії дослідів вивчали вплив похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти на емоційно-поведінкові реакції щурів у тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт».  

Встановлено, що введення розчинника та емульгатора (Твін-80) контрольній 

групі щурів вірогідно не впливало на емоційно-поведінкові реакції порівняно з 

інтактним контролем (табл. 3.3). У групі контроль на ін’єкцію кількість виходів у 

відкритий рукав, зазирань у відкритий рукав, час перебування в ньому, кількість 

зазирань до низу та кількість болюсів вірогідно не відрізнялись від показників у 

тварин інтактного контролю [155]. 
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Таблиця 3.3 

Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на показники 

тривожності щурів у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» (M±m, n=10)  

 

Сполука, доза Кількість 

виходів у 

відкритий 

рукав, од 

Час пере-

бування у 

відкритому 

рукаві, с 

Кількість 

зазирань у 

відкриті 

рукави, од 

Кількість 

зазирань до 

низу, од 

Інтактний контроль 3,70±0,50 29,3±3,11 4,0±0,44 7,1±0,44 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

3,9±0,23 26,1±2,28 3,9±0,31 7,4±0,45 

Діазепам, 2 мг/кг 6,0±0,44*,** 54,1±3,51*,** 4,6±0,31 7,6±+0,44 

Сполука 2, 12 мг/кг 3,60±0,34# 24,7±2,01 3,6±0,27 6,8±0,55 

Сполука 18, 12 мг/кг 5,70±0,37*,** 69,7±4,72*,** 3,9±0,31 8,2±0,44 

Сполука 15, 12 мг/кг  3,40±0,27# 29,2±1,87# 1,9±0,18*,**,# 3,8±0,29*,**,# 

Сполука 2-Т, 12 мг/кг 1,80±0,38*,**,# 26,6±1,66# 1,8±0,24**,# 3,2±0,38*,**,# 

Сполука 1-Ф, 12 мг/кг   4,40±0,37# 27,9±2,31# 2,8±0,25*,** 4,8±0,61*,** 

Сполука К, 12 мг/кг  1,60±0,27*,**,# 29,7±1,78# 4,0±0,36 4,2±0,32*,**,# 

Сполука Г, 12 мг/кг  1,60±0,21** 31,3±1,97# 2,8±0,29*,**,# 2,5±0,31*,**,# 

Сполука 3.85, 12 мг/кг  3,3±0,15**,# 30,3±1,23# 2,2±0,25*,**,# 3,0±0,33*,**,# 

Сполука, 38, 12 мг/кг  3,70±0,26# 24,1±2,13# 2,8±0,35*,**,# 4,1±0,35*,**,# 

Сполука М, 12 мг/кг  2,5±0,26**,# 32,3±3,66# 3,3±0,26# 3,8±0,29*,**,# 

Сполука ІК, 12 мг/кг  2,9±0,35**,# 22,5±1,02# 1,8±0,24*,**,# 3,0±0,39*,**,# 

Сполука Гіп - 1, 12 мг/кг 2,2±0,32*,**,# 26,7±1,18# 2,2±0,32*,**,# 7,4±0,48 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію. 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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Рис. 3.3. Кількість болюсів у щурів у тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» через 1 год після введення похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти.  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 

Застосування класичного анксіолітика діазепаму за 1 год до тестування у 

«піднесений хрестоподібному лабіринті» збільшувало кількість виходів в 

освітлену частину установки в 1,5 разу (р<0,001), що сприяло збільшенню часу 

перебування у відкритих рукавах у 2,1 разу порівняно з контролем на інʼєкцію 

(р<0,001) (табл. 3.3). 

Уведення препарату порівняння викликало зміни й інших показників, про 

що свідчило збільшення кількості зазирань у відкриті рукави та донизу в 2,2 

разу (р<0,001) і 1,7 разу (р<0,001) відповідно, а також зменшення кількості 

болюсів у 2,4 разу порівняно з таким у групі контроль на ін’єкцію (р<0,001) 
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(табл. 3.3, рис. 3.3). 

Через 1 год після введення сполука з лабораторним шифром 2 вірогідно 

не впливала на показники, що досліджувались порівняно з контролем на 

ін’єкцію (табл. 3.3, рис. 3.3).  

 Застосування сполуки 18 збільшувало кількість виходів у відкритий рукав 

у 1,5 разу (р<0,001), що призвело до збільшення часу перебування у відкритому 

просторі в 2,7 разу порівняно зі значеннями в групі контроль на ін’єкцію 

(р<0,001). Ця речовина також вірогідно збільшувала кількість зазирань  донизу з 

лабіринту й зменшувала кількість болісів у 1,9 разу порівняно зі значенням у групі 

контроль на ін’єкцію (р<0,001) (табл. 3.3 та рис. 3.3). 

 Уведення сполук 15 і 1-Ф у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» 

сприяло вірогідному зменшенню кількості болюсів у щурів порівняно з таким у 

групі контроль на інʼєкцію. Застосування речовини 2-Т вірогідно знижувало 

кількість виходів у відкритий рукав лабіринту й кількість болюсів (табл. 3.3, 

рис. 3.3). 

 Застосування сполук К і Г зменшувало кількість виходів у відкритий 

рукав у 2,4 разу (р<0,001). Сполука К вірогідно збільшувала кількість зазирань 

у відкриті рукава, а сполука Г зменшувала кількість зазирань донизу. Обидві 

речовини зменшували кількість болюсів у 1,7 і 1,8 разу відповідно, порівняно з 

контролем на інʼєкцію (р<0,001) (табл. 3.3, рис. 3.3). 

 Уведення сполуки 3.85 зменшувало кількість зазирань у відкриті рукава в 

1,7 разу (р<0,001), зменшувало кількість зазирань до низу в 2,5 разу (р<0,001) і 

кількість болюсів у 1,5 разу (р<0,01) порівняно з групою щурів, яким уводили 

фізрозчин і емульгатор (табл. 3.3 та рис. 3.3). 

 Застосування речовини Гіп-1 вірогідно зменшувало кількість виходів у 

відкритий рукав і кількість болюсних кульок порівняно з таким у контрольній 

групі. Сполука Гіп-1 зменшувала кількість зазирань у відкриті рукава в 1,8 разу 

(р<0,001) порівняно з контролем на ін’єкцію (табл. 3.3 та рис. 3.3). 

 Попереднє введення похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з 

умовним позначенням М вірогідно зменшувало кількість виходів у відкритий 

рукав лабіринту й зменшувало кількість болюсів у 1,3 разу в порівнянні з 
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контролем на ін’єкцію (р<0,05) (табл. 3.3, рис. 3.3). 

 У результаті спостереження за тваринами встановлено, що сполука ІК 

зменшувала кількість виходів у відкритий рукав в 1,4 разу (р<0,05), кількість 

зазирань донизу в 2,5 разу (р<0,05) і  кількість болюсів у 1,5 разу порівняно з 

контролем  (p<0,001) (табл. 3.3, рис. 3.3). 

 Оцінюючи вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

поведінку щурів у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт», установлено, 

що кількість виходів і час перебування у відкритому рукаві збільшували 

сполука 18 і діазепам, інші речовини зменшували ці показники або не 

впливали на них.  

 У тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» кількість зазирань у 

відкритий рукав збільшували при застосуванні сполук 2, 18, К, М і препарату 

порівняння діазепаму. При цьому, кількість зазирань донизу зростала під 

впливом сполук 2, 18, Гіп-1 і діазепаму. Один з ключових параметрів оцінки 

стану вегетативної системи, кількість болюсів, зменшувало застосування 

речовин 18, 15, 2-Т, 1-Ф, К, Г, 3.85, М, ІК, Гіп-1 і препарату порівняння 

діазепаму. 

 Отримані результати свідчать, що застосування сполуки 18 активно 

підвищувало реалізовану дослідницьку поведінку та рухову активність щурів у 

тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт», що свідчило про зменшення 

відчуття страху та підвищення швидкості адаптації до нових умов перебування . 

Також, ця речовина збільшувала кількість зазирань до низу і зменшувала 

кількість актів дефекації, що вказувало на підвищення стійкості емоційної 

сфери тварин за умов моделювання ситуаційної тривоги (помірно аверсивного 

стресорного впливу), яким виступає піднесений хрестоподібний лабіринт. 

Отже, можна стверджувати, що лише сполука 18 і діазепам викликали виразну 

протитривожну та антифобічну дію у цьому тесті.   

 

3.4 Вплив на рівень тривожності в тесті «чорно-біла камера» 

 

 Поряд з тестом «піднесений хрестоподібний лабіринт», однією з 
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найчутливіших моделей для дослідження нейротропної дії перспективних 

речовин, зокрема анксіолітичної, є тестування щурів у «чорно-білій камері» 

[238].  

 У результаті спостереження за тваринами було встановлено, що введення 

розчинника з емульгатором (Твін-80) контрольній групі тварин вірогідно не 

впливало на психофізіологічні показники реалізованої та нереалізованої 

поведінки в тесті «чорно-біла камера» порівняно з інтактними тваринами (табл. 

3.4) [58, 71, 93].  

Застосування діазепаму перед тестуванням щурів у класичному тесті 

«чорно-біла камера» вірогідно зменшувало латентний період першого 

визирання та виходу щурів в освітлений відсік камери. Препарат порівняння 

збільшував кількість визирань у 2,4 разу (p<0,001) та виходів в освітлений 

відсік камери в 1,7 разу порівняно з контролем на ін’єкцію (p<0,05) (табл. 3.4) 

[58, 88].  

Під впливом діазепаму кількісні зміни реалізованої активності сприяли 

вірогідному зменшенню часу латентного періоду першого виходу в освітлений 

відділ чорно-білої камери в 2,2 разу та збільшенню в 3 рази часу перебування 

щурів у ньому. Препарат порівняння пригнічував емоційність щурів у вигляді 

вірогідного зменшення кількості болюсних кульок у 2 ризи порівняно з 

контролем. Також при застосуванні препарату порівняння діазепаму збільшилась 

на 40% кількість тварин у групі, що визтрали й на 60%, що виходили з темного 

відсіку камери, порівняно з таким у групі контроль на ін’єкцію (табл. 3.4, рис. 3.4 

і рис. 3.5).  

Уведення похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти змінювало 

психофізіологічні характеристики тварин у тесті «чорно-біла камера». Сполука 

з лабораторним шифром 2 вірогідно зменшувала лише час перебування в 

світлому відсіку камери порівняно зі значеннями показника у групі контроль на 

ін’єкцію (табл. 3.4). 

Застосування речовини 18 зменшувало латентний період першого 

визирання в освітлений відсік чорно-білої камери в 1,4 разу порівняно зі 

значеннями контрольної групи щурів (p<0,01). 
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Таблиця 3.4 
Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на показники тривожності щурів у тесті «чорно-біла камера» 

(M±m, n=10)  

Сполука, доза Визирання у світлий відсік Виходи у світлий відсік Кількість 

болюсів, од Лат. період 

першого 

визирання, с 

Кількість 

Визирань, од. 

Час вигля-

дань, с 

Латентний пе-

ріод першого 

виходу, с 

Кількість 

виходів, од 

Час перебуван-

ня у світлому 

відсіку,с 

1. Інтактний контроль 64,7±8,23 1,71±0,39 3,21±0,31 100,2±12,0 1,33±0,33 11,3, ±1,12 4,51±0,31 

2. Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

51,2±5,76 1,40±0,16 3,17±0,34 91,7±8,74 1,33±0,33 13,4±0,94* 4,30±0,37 

3. Діазепам, 2 мг/кг 36,3±3,24*,** 3,41±0,28*,** 3,72±0,34 42,7±5,49*,** 2,19±0,16*,** 40,4±1,47*,** 2,1±0,18*,** 

4. Сполука 2, 12 мг/кг 49,8±3,47# 1,50±0,29# 3,58±0,25 102,8±5,15# 1,5±0,29 10,3±0,85# 3,67±0,3 

5. Сполука 18, 12 мг/кг 31,7±1,83*,** 3,22±0,27*,** 3,67±0,28 58,6±6,27*,** 2,27±0,13*,** 25,2±2,11*,**,# 2,18±0,23*,** 

6. Сполука 15, 12 мг/кг 53,2±4,01# 1,40±0,25# 3,50±0,17 94,8±3,97# 1,25±0,25# 13,3±1,32# 3,20±0,33*,** 

7. Сполука 2-T, 12 мг/кг 66,2±7,09# 1,20±0,2# 4,80±0,66*,** 98,2±7,09# 1,67±0,33 13,2±1,39# 3,5±0,34 

8. Сполука 1-Ф, 12 мг/кг 55,5±4,70# 1,67±0,21# 3,55±0,18 90,2±4,61# 1,50±0,22# 13,5±1,61# 3,40±0,26 

9. Сполука K, 12 мг/кг 52,3±4,80# 1,57±0,20# 3,19±0,27 92,0±4,36# 1,43±0,20# 13,7±1,37# 2,9±0,31*,** 

10. Сполука Г, 12 мг/кг 50,8±4,13# 2,4±0,40** 3,0±0,31 76,8±3,94# 1,6±0,20# 33,2±2,67*,**,# 3,2±0,25*,** 

11. Сполука 3.85, 12 мг/кг 77,3±4,21*,**,# 1,25±0,25# 3,9±0,19 100,3±8,97# 1,33±0,33# 11,3±1,45# 3,9±0,23 

12. Сполука 38, 12 мг/кг 56,2±6,67# 1,40±0,25# 3,32±0,32 97,3±5,78# 1,67±0,33 10,0±1,15*,**,# 4,0±0,33 

13. Сполука М, 12 мг/кг 53,2±4,87# 1,40±0,25# 3,32±0,32 91,0±6,15# 1,25±0,20# 12,5±1,04# 4,1±0,23 

14. Сполука ІК, 12 мг/кг 81,0±2,89*,**,# 1,4±0,16# 3,90±0,38 123,0±6,64**,# 1,33±0,33# 12,3±1,85# 1,8±0,2** 

15. Сполука Гіп-1, 12 мг/кг 61,3±3,70# 1,33±0,21# 3,62±0,11 90,7±3,60# 1,33±0,21# 12,7±1,11# 3,40±0,22 

Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 1
3

1
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 Рис. 3.4. Відсоток тварин у групі, що визирали в світлий відсік у тесті 

«чорно-біла камера» через 1 год після введення похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти (100% - 10 тварин у групі).  

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію (контрольна група);  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 
 

 Також сполука 18 вірогідно збільшувала кількість і час визирання 

порівняно з показниками групи контроль на ін’єкцію (табл. 3.4). Уведення 

сполуки 18 зменшувало латентний період виходу в світлий відсік камери в 1,6 разу 

порівняно з групою тварин, яким вводили розчинник і емульгатор (p<0,001). Ця 

речовина збільшувала кількість виходів і час перебування в освітленій частині 

установки в 1,7 разу (p<0,05) і 1,9 разу (p<0,001) відповідно, порівняно з контролем 

на інʼєкцію. 
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 Рис. 3.5. Відсоток тварин у групі, що виходили в світлий відсік у тесті 

«чорно-біла камера» через 1 год після уведення похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти (100% - 10 тварин у групі).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 

 Застосування речовини 18 вірогідно збільшувало відсоток щурів, що 

визирали або виходили з темного відділу камери, а також зменшувало кількість 

болюсів у 1,9 разу (p<0,001) порівняно з контролем (табл. 3.4, рис. 3.4, рис. 3.5). 

 Більшість сполук не значно впливали на емоційно-поведінкові реакції 

тварин, зокрема введення речовини 2-Т лише вірогідно збільшувало загальний 

час визирання у світлий відсік камери, сполуки К ˗ вірогідно зменшувало 

кількість болюсів, а сполуки 3.85 ˗ збільшувало латентний період першого 

визирання в 1,5 разу порівняно з контрольною групою тварин (p<0,002). 
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Застосування речовини Г збільшувало кількість визирань у 1,7 разу (p<0,05), 

час перебування в світлому відсіку камери в 2,5 разу (p<0,001) і зменшувало 

кількість болюсів у 1,3 разу порівняно з контролем на інʼєкцію (p<0,05) 

(табл. 3.4, рис. 3.4,  рис. 3.5). 

 Уведення сполуки ІК вірогідно подовжувало латентний період першого 

визирання в 1,6 разу (p<0,001), а у світлий відсік визирало 100% тварин у цій 

групі (рис. 3.4). Також ця речовина в щурів вірогідно подовжувала латентний 

період першого виходу в освітлений відсік камери й зменшувала кількість 

болюсів у 2,4 разу (p<0,001) порівняно з введенням лише розчинника та 

емульгатора (табл. 3.4).  

 У результаті спостереження за тваринами встановлено, що найактивніше 

впливали на емоційно-поведінкові реакції щурів у тесті «чороно-біла камера» 

сполуки 18, Г та ІК. Однак речовина ІК, навпаки пролонгувала латентний 

період першого визирання і виходу тварин у світлий відсік камери, хоча при 

цьому 100% тварин визирали й зменшувалась кількість боліснів. 

 

3.5 Оцінка рівня тривожності при моделюванні «поведінки, що 

карається», варіант Vogel 

 

 У специфічному тесті «поведінка, що карається» встановлено, що 3 

сполуки зменшували латентний період першого караного взяття води з поїлки 

(рис. 3.6). При цьому застосування речовини 18 зменшувало часовий інтервал в 

1,7 разу в порівнянні з показником у контрольній групі щурів (р <0,001). 

Профілактичне введення речовини 1-Ф і Гіп-1 також зменшувало час 

латентного періоду підходу до поїлки (р <0,001 і р <0,01). 

 Уведення речовини 18 у тесті «поведінка, що карається» збільшувало 

кількість караних підходів до поїлки в 1,9 разу порівняно з контролем (р<0,001) 

(рис. 3.6).  
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 Рис. 3.6. Вплив похідних 2-оксоінділін-3-гліоксилової кислоти на 

латентний період першого караного взяття води з поїлки в тесті «поведінка, що 

карається», варіант Vogel (с).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 

 Також сполука Г збільшувала кількість підходів до поїлки в 1,7 разу 

(р<0,001), а речовина Гіп-1 ‒ в 1,6 разу (р<0,002) в порівняно з контролем на 

ін’єкцію. Слід зазначити, що сполука Г збільшувала кількість караних підходів 

до поїлки, але при цьому статистично значимо не впливала на латентний період 

першого підходу до поїлки (рис. 3.6, рис. 3.7). 

 При моделюванні поведінки, яка карається, щонайменше 3 похідних 2-

оксоіндоліну, а саме сполуки 18, 1-Ф і Гіп-1, вірогідно зменшували латентний 

період караного взяття води й збільшували кількість підходів щурів до поїлки.  
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Рис. 3.7. Вплив похідних 2-оксоінділін-3-гліоксилової кислоти на 

кількість підходів до поїлки у тесті «поведінка, що карається» варіант Vogel.  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 

 Отримані результати свідчать про наявність анксіолітичної дії в цих сполук 

у тесті «конфліктної поведінки», що виявлялась зменшенням відчуття страху 

перед больовим подразненням при підході до поїлки. За виразністю встановлена 

активність у цих речовин не поступалась препарату порівняння діазепаму.  

Слід відмітити, що для переважної більшості похідних 2-оксоіндоліну 

була характерна нейротропна активність, зокрема анксіолітична. Вочевидь, 

направленість її залежить від заміщеного радикалу (амінокислотного залишку).  

Зміни показників у поведінкових тестах різної аверсивності найбільш подібні 

до таких при застосуванні діазепаму і характерні для анксіолітиків виникали 

при уведенні щурам сполуки 18.  

*,** 
*,** 

*,** 
*,** *,** 

Кількість 

# 
# # 

# # # 
# 

# 



137 

Таблиця 3.5 

Системний аналіз емоційно-поведінкових реакцій на тлі застосування 

похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти  

(дискримінантний аналіз) 

Назва 

сполуки 

Значеня 

константи 

Середне 

значення 
дискримінантної 

функції 

Результат аналізу 

Сполука 2 -66887 
 

13241,0 
 

Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука 18 -66887 

 

-145953 Об’єкт належить до 2-ї 

сукупності об’єктів 

Сполука 15 -66887 19411,6 Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука 2-Т -66887 -5393,2 Об’єкт належить до 1-ї 

сукупності об’єктів 

Сполука 1-Ф -66887 -18,6 Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука Гіп-1 -66887 -1037,2 Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука К -66887 3566,2 Об’єкт належить до 1-ї 

сукупності об’єктів 

Сполука Г -66887 -8048,7 Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука 3.85 -66887 22398,7 Об’єкт належить до 1-ї 

сукупності об’єктів 

Сполука 38 -66887 42030,2 Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука М -66887 14284,9 Об’єкт належить до 1-ї 
сукупності об’єктів 

Сполука ІК -66887 28476,8 Об’єкт належить до 1-ї 

сукупності об’єктів 

 Примітки: 

 1. Сукупність об’єктів 1 ‒ контроль на ін’єкцію (контрольна група); 

 2. Сукупність об’єктів 2 ‒ діазепам. 

 

Така оцінка узгоджується з даними дискримінантного аналізу, згідно  з 

якими сукупність змін емоційно-поведінкових реакцій у тестах «піднесений 

хрестоподібний лабіринт», «чорно-біла камера» і «поведінка, що карається» на 
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тлі сполуки 18 наближалися до еталонних ефектів, тобто до значень паттернів 

поведінки при застосуванні препарату порівняння діазепаму (табл. 3.5). 

Отже, сполука 18 найактивніше виявляла анксіолітичні властивості в 

поведінкових тестах. Дана речовина в тесті «відкрите поле» зменшувала 

кількість пересічених щурами квадратів і болюсних кульок. У тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» вона збільшувала кількість виходів, зазирань і час 

перебування тварин у відкритому рукаві, зазирань донизу, а також зменшувала 

кількість болюсів. У тесті «чорно-біла камера» зменшувала латентний період 

першого визирання та виходу, збільшувала кількість визирань, виходів і час 

перебування у світлому відсіку, а також збільшувала відсоток тварин у групі, 

що виходили і визирали у відкритий рукав, а також збільшувала відсоток 

тварин у групі, що виходили і визирали у світлий відсік та зменшувала 

кількість болюсів. У тесті «поведінка, що карається» варіант Vogel 

досліджувана сполука скорочувала латентний період першої спроби караного 

взяття води з поїлки і збільшувала кількість підходів до поїлки.  

 За допомогою компʼютерних програм PASS і GUSAR серед нових 

похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти виявлені низькотоксичні 

(табл.3.1), з мінімальною ймовірністю розвитку побічних ефектів і 

високоефективні речовини з вираженими анксіолітичними властивостями: 

сполука 18, 1-Ф і Гіп-1. При цьому речовина з умовною назвою 18 (2-Гідрокси-

N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід) у поведінкових 

тестах за анксіолітичною активністю не поступалася класичному анксіолітику 

діазепаму. У зв’язку з цим вона є перспективною для подальшого поглибленого 

вивчення з метою створення на її основі нового анксіолітика. 

 На основі комплексного аналізу нейроетологічних тестів можна дійти 

висновку, що похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 18 найбільш 

активно змінює емоційно-поведінкові реакції, збільшує швидкість адаптації до 

нових умов, запобігає розвитоку відчуття тривоги, страху й пригніченню 

психоемоційної сфери щурів на тлі модельної патології.  
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3.6 Визначення токсичності та ефективної дози сполуки-лідера  

 

 Оскільки на етапі первинного фармакологічного скринінгу сполука 18 

виявила найбільшу статистично значущу анксіолітичну активність, то вона 

становить значний інтерес для подальшого вивчення. Тому надалі провадили 

вивчення гострої токсичності сполуки-лідера при внутрішньоочеревинному та 

внутрішньошлунковому введенні мишам. Речовину вводили одноразово у 

поступово зростаючих дозах: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 і 4500 мг/кг.  

 У дослідах на мишах виявлені ознаки гострого отруєння при введенні в 

летальних дозах.  Перші симптоми інтоксикації виникали через 5-10 хв після 

внутрішньоочеревинного введення сполуки.  

 У мишей реєстрували загальну загальмованість, збільшення частоти 

дихальних рухів, прогресуюче порушення, пригнічення і відсутність рухової 

активності, зниження чутливості до зовнішніх подразників (тактильних, 

звукових, больових), зниження тонусу скелетної мускулатури, втрату рефлексу 

перевертання. Потім відмічалися клонічні та тонічні судоми кінцівок і тулуба.  

 При візуальному огляді за допомогою збільшуваного скла слизових 

оболонок очей, ротової порожнини, шерстного та шкірного покривів, висипань 

та гіперемії не виявлялося. Також при огляді місця ін’єкції набряку, 

почервоніння, локального розширення судин не спостерігалося. Це свідчило 

про відсутність у сполуки, що досліджується, місцевоподразнювальної дії.  

 Загибель тварин відмічалася через декілька год після передозування 

речовини 18, зазвичай протягом 12-24 год від зупинки дихання. Цьому 

передувала клінічна картина загального пригнічення, що переходила в 

адинамію, арефлексію і бокове положення тулуба. Загибель наступала від 

зупинки дихання.  

 У мишей, що вижили після інтоксикації, поступово зменшувалася 

загальмованість і відновлювалась рухова активність, що через 2-3 доби була 

подібна до такої в інтактних тварин. У наступний період у мишей не 

спостерігалось ознак неспокою чи пригнічення, а також розладів харчово ї 
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поведінки. Зниження маси тіла було на рівні статистичної похибки.  

 При розтині загиблих мишей при візуальному огляді речовина майже 

повністю резорбувалася з черевинної порожнини. У шлунково-кишковому 

тракті ознак сполуки не виявлено. При візуальному огляді внутрішніх органів 

відмічалося збільшення, виразна гіперемія та ущільнення печінки. На її розрізі 

відмічалася виразна зернистість. Тому можна припустити, що сполука 

переважно метаболізується в печінці та ії надмірне надходження викликає 

гепатотоксичну дію. З боку інших внутрішніх органів змін не виявлено.  

Дані для розрахунку гострої токсичності сполуки-лідера з групи похідних 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти представлений у таблиці 3.6 [91]. 

Таблиця 3.6 

Гостра токсичність речовини 18 у мишей при внутрішньоочеревинному 

введенні (M±m, n = 10)  

 

Показники  
Досліджувані дози, мг/кг 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість тварин, що 

вижили 
10 9 8 7 5 2 0 

Кількість загиблих 

тварин 
0 1 2 3 5 7 10 

z 0,5 1,5 2,5 4,0 6,0 8,5 

d 500 500 500 500 500 500 

zd 500 750 1500 2500 3250 4000 

∑(zd) 12500 

 Примітка. n – кількість тварин у групі. 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що максимальна 

толерантна доза сполуки-лідера з числа похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти дорівнювала 1500 мг/кг, найменша смертельна доза (LD16) становила 
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1920 мг/кг, а LD100= 4500 мг/кг (рис. 3.8) 

Нижче представлені розрахунки: 

LD50 = LD100 – ∑(zd) / n = 4500 – 12500 / 10 = 4500 – 1250 = 3250 (мг/кг) 

n

dSK
 SLD50


  = 159 (мг/кг) 

К = 0,564;  
2

LDLD
S 1684   = (3710 – 1920)/2 =895; d = 500 
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 Рис. 3.8. Показники LD16 та LD84 речовини 18 при 

внутрішньоочеревинному введенні мишам. 

Довірчі межі LD50:   3250 – 2,26 ∙159 = 2890,7 (мг/кг)  

                                  3250 + 2,26 ∙159 = 3609,3 (мг/кг)  

У результаті проведених досліджень при внутрішньоочеревинному 

введенні встановлена LD50 сполуки 18 на мишах становила 3250±159 мг/кг. 

Довірчі межі величини LD50 складали 3250 (2890,7÷3609,3) мг/кг. 

При вивченні безпечності ентерального (в щлунок) шляху введення 

речовини в дозі 3000 мг/кг включно не встановлено випадків гострої 

летальності мишей у першу добу та протягом 5 днів спостереження. Наступне 

збільшення дози ускладнювалось недостатньою розчинністю сполуки та 
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нормами, що обмежують уведення в шлунок об’ємів рідини. Симптоми 

отруєння при ентеральному введенні речовини 18 спостерігалися через 10-15 

хв, були незначними і характеризувались загальним пригніченням у вигляді 

зниження рухової активності та загальмованості. Зазначена клініка отруєння 

спостерігалася протягом 3-4 год, потім поступово зменшувалась, а загальний 

стан відновлювався через 4-7 год від початку введення.  

 Отже, LD50 сполуки 18 у мишей становила 3250±159 мг/кг, при 

внутрішньошлунковому введенні ˗˗ більше 3000,0 мг/кг. Вочевидь, різниця 

LD50 при вибраних шляхах уведення обумовлена швидкістю всмоктування 

речовини з місця уведення та різницею в біодоступності при 

внутрішньоочеревинному та ентеральному шляхах уведення.  

Аналізуючи отримані результати з використанням загальновживаної 

класифікації речовин за токсичністю К. К. Сидорова та ГОСТ 12.1.007-76 

можемо дійти висновку, що сполука 18 у дослідах на нелінійних мишах при 

внутрішньоочеревинному уведенні (LD50 > 3250 мг/кг) належить до речовин VI 

класу токсичності, тобто є відносно нешкідлива [11].  

На моделі «поведінка, що карається», варіант Vogel, визначали середню 

ефективну дозу й залежність «доза-ефект» для сполуки 18 при 

внутрішньоочеревинному введенні (табл. 3.7, рис. 3.9). 

Таблиця 3.7 

Визначення ЕD50 сполуки 18 на щурах (n=6) 

 

Умови досліду Доза, мг/кг 

1 3 6 12 24 48 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість тварин, у яких сполука не впливала 

на кількість підходів до поїлки, од 

6 4 3 2 1 0 

Кількість тварин, у яких сполука збільшувала 

кількість підходів до поїлки, од 

0 2 3 4 5 6 
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Продовж. табл.3.7 

1 2 3 4 5 6 

z 1,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

d 2 3 6 12 24 

zd 2 7,5 21 54 132 

( zd) 216,5 

Примітка. n – кількість тварин у групі. 

Аналіз результатів свідчить, що максимальна доза, яка не викликала 

ефекту, дорівнювала 1,0 мг/кг, мінімальна терапевтична доза доза ED16 – 4,5 

мг/кг, максимальна терапевтична доза ED100 становила 48 мг/кг. 

Отримані результати можна відобразити графічно. 
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Рис. 3.9. Графік залежності «доза-ефект» при застосуванні сполуки 18 у 

тесті «поведінка, що карається», варіант Vogel.  

 

ED50 = ED100 – ∑(zd) / n = 48 – 216,6/6 = 48 – 36,1 = 11,9 (мг/кг) 

З графіку стандарт розподілу розраховуємо  

S = 11,1
2

2,124,2

2

EDED 1684 
   

За формулою Геддама  
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мг/кг ,852
6

7,8,1110,564

n

dsK
SED50







  

Примітки: S – стандарт розподілу, d – середньоарифметичний інтервал поміж 

дозами, 

                  n – кількість груп тварин у досліді, К = 0,564  

Довірчі межі ED50:   11,9 – 2,45∙2,85 = 11,9 ‒ 6,98 = 4,92 (мг/кг)  

                           11,9 + 2,45∙2,85 = 11,9 + 6,98 = 18,88 (мг/кг)  

 

Отже, експериментально визначена ED50 сполуки 18 на щурах при 

внутрішньоочеревинному введенні дорівнювала 11,9±2,85 мг/кг. Довірчі межі 

ЕD50 становили 11,9 (4,92÷18,9) мг/кг. Отримані результати підтверджують 

відомості з літератури та наші припущення, оскільки на етапі скринінгу 

використовували дозу сполук 12 мг/кг.  

Для встановлення широти терапевтичної дії речовини 18 провели 

розрахунки терапевтичного індексу з наступним порівнянням отриманих 

значень для сполуки 18 з препаратом порівняння діазепамом. Отримані 

результати наведені в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8  

Порівняльна характеристика гострої токсичності та ЕD50 сполуки 18  

і діазепаму  

 

Досліджувана 

сполука/препарат 

ED50,  

мг/кг 

LD50,  

мг/кг 
Терапевтичний індекс 

Сполука 18 11,9 3250 273,1 

Діазепам 2 37* 18,5 

* - за даними [паспорт безпечності EC №1907/2006 з поправками 

№1272/2008]. 

Узагальнюючи отримані результати, можемо зробити висновок, що 

сполука 18 є менш токсичною за діазепам у 88 разів, а також викликає 

анксіолітичну дію у більшій дозі в 6 разів, перевищує препарат порівняння за 
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значенням терапевтичного індексу в 14,8 разу.  

Висновки до розділу 3: 

 1. Попереднє тестування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти у 

компʼютерних програмах PASS і GUSAR показало, що вони низькотоксичні, 

здатні виявляти нейротропну (анксіолітичну, протисудомну, снодійну, 

ноотропну та ін.), антигіпоксичну, протизапальну протипухлинну, 

противірусну дію, впливати на 5-НТ-, ГАМК-, NMDA- і ANMP-рецептори та 

пригнічувати ГАМК-амінотрансферазу.  

 2. Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти модифікували поведінку 

щурів у тесті «відкрите поле». Речовина 1-Ф подовжувала тривалість 

латентного періоду першого переміщення. Препарат порівняння й сполуки 18, 

15, 1-Ф, 38, 942, М, ІК та 1425 зменшували кількість вертикальних стійок. 

Діазепам і речовини 1-В, Г, 3.85, 942, М, 18-4, 18-5, ІК, 1425 збільшували 

кількість виходів до центру поля. Похідні 2-оксоіндоліну 18, 15, 1-Ф, К і Гіп-1 

пригнічували горизонтальну рухову активність. При цьому речовина 1-В 

збільшувала цей параметр. Сполуки 18, 1-Ф і 3.85 зменшували, а речовини М і 

Гіп-1 збільшували кількість болюсних кульок. Що стосується актів грумінгу, то 

їх кількість зменшували діазепам і сполуки 15, 1-Ф, 3.85, 38, М, ІК і Гіп-1. За 

даними цього тесту відібрали 12 перспективних сполук для подальшого 

вивчення анксіолітичних властивостей. 

 3. Вивчення поведінки щурів у тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» діазепам і сполука 18 збільшували кількість виходів і час 

перебування у відкритому рукаві, інші речовини зменшували ці показники або 

не впливали на них. Препарат порівняння й сполуки 2, 18, К, М збільшували 

кількість зазирань у відкриті рукава. Під впливом діазепаму та речовин 2, 18 і 

Гіп-1 зростала кількість зазирань до низу. Вегетативні прояви зменшували 

діазепам і сполуки 18, 15, 2-Т, 1-Ф, К, Г, 3.85, М, ІК, Гіп-1. Це свідчить, що 

поряд з діаземамом, сполуки 2, 18, Гіп-1 виявляли анкіолітичні властивості. 

 4. Дослідження поведінки щурів у тесті «чорно-біла камера» показало, що 

серед похідних 2-оксоіндоліну виявлені речовини, що виявляли анксіолітичну 
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дію. Про це свідчить скорочення латентного період першого визирали, що 

викликали діазепам, сполуки 18, 3.85 та ІК. Кількість визирань збільшували 

діазепам і речовини 18 і Г. Час визирання подовжувала лише сполука 2-Т. 

Реалізована поведінка змінювалась наступним чином: уведення діазепаму і 

сполуки 18 скорочувало латентний період першого виходу і збільшувало кількість 

виходів у освітлений відсік, речовина ІК ‒ пролонгувала латентний період 

першого виходу. Перебування у відкритому відсіку збільшували, поряд з 

препаратом порівняння, сполуки 18 і Г. При цьому кількість болюсів зменшувало 

застосування діазепаму і речовин 18,15, К, ІК і Г. Отже, найактивніше впливали на 

емоційно-поведінкові реакції щурів у тесті «чороно-біла камера» сполуки 18, Г та 

ІК. Однак речовина ІК навпаки пролонгувала латентний період першого 

визирання і виходу тварин у світлий відсік камери, хоча при цьому 100% тварин 

визирало і зменшувалась кількість болісних кульок. 

 5. У тесті «поведінка, що карається», варіант Vogel, введення похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з умовними назвали 18, 1-Ф, Гіп-1 і 

діазепаму зменшувало латентний період підходу до поїлки. При цьому сполуки 

18, 1-Ф, ІК, Г і діазепам збільшували кількість підходів до поїлки.  

 6. На основі проведеного дискримінантного аналізу встановлено, що 

сполука 18 змінює емоційно-поведінкові реакції щурів у тестах «піднесений 

хрестоподібний лабіринт», «чорно-біла камера» і «поведінка, що карається» та 

наближує їх до значень еталонного анксіолітика діазепаму. 

7. За показниками гострої токсичності на мишах при 

внутрішньоочеревиннному введенні сполука 18 належить до відносно 

нешкідливих речовин (VI клас токсичності). LD50 була нижчою у 88 разів 

порівняно з діазепамом. На щурах при внутрішньоочеревинному введенні 

встановлена анксіолітична ED50, яка дорівнювала 11,9±2,85 мг/кг. За 

терапевтичним індексом речовина 18 перевищує препарат порівняння діазепам 

у 14,8 разу. 

 

 



147 

Наукові праці, що опубліковані за матеріали розділу 3: 

1. Луценко Р. В., Дев’яткіна Т. О., Колісник С. В., Болотов В. В. Вплив 

похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на емоційно-поведінкові 

реакції щурів. Вісник фармації. 2008, №1 (53). С. 76-78. (Особистий внесок – 

проведення експерименту, узагальнення результатів дослідження та підготовка 

стаття до друку). 

 2. Луценко Р. В. Використання тесту «відкрите поле» для пошуку 

стреспротективних речовин серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2008. №2. С. 70 – 72. 

 3. Луценко Р. В., Девʼяткіна Т. А. Дослідження анксиолітичної активності 

N-(1-нафтил)амід-2-оксоіндо-лін-3-гліоксилової кислоти при моделюванні 

неконфліктної поведінки в щурів. Вісник проблем біології і медицини. 2012. Т. 

2(95), вип.3. С. 82–85. (Особистий внесок – відтворення експериментальної 

моделі, аналіз результатів дослідження, написання та підготовка статті). 

 4. Луценко Р. В., Бобырев В. Н., Девяткина Т. А. Анксиолитическое 

действие производных 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты: компьютерное 

прогнозирование и экспериментальное подтверждение. Казанский медицинский 

журнал. 2013. Т. 94, № 4. С. 553–560. (Особистий внесок – комп’ютерне 

прогнозування, проведення експериментальної частини роботи, узагальнення 

результатів дослідження, написання та підготовка статті до друку) 

 5. Луценко Р. В. Встановлення токсичності 2–гідрокси–N–нафтален–1–іл–

2–(2–окси–1,2–дигідроіндол–3–іліден)–ацетаміду. Вісник проблем біології і 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПОГЛИБЛЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНКСІОЛІТИЧНОЇ ДІЇ СПОЛУКИ-

ЛІДЕРА З ЧИСЛА ПОХІДНИХ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ 

КИСЛОТИ  

 

 4.1 Дослідження ефективності сполуки 18 після тривалого введення 

 

 Анксіолітичні засоби за основним показанням призначають протягом 

тривалого часу, тому було доцільно оцінити ефективність сполуки-лідера за 

таких умов застосування. Речовину 18 вводили 1 раз на 3 дні 

внутрішньошлунково протягом 30 днів у дозі 12 мг/кг. Як препарат порівняння 

використовували діазепам 2 мг/кг, контролем слугували інтактні тварини, що 

отримували  фізіологічний розчин за аналогічною схемою. Наприкінці 

експерименту анксіолітичну активність сполуки 18 і діазепаму оцінювали в 

тестах «поведінка, що карається» та «піднесений хрестоподібний лабіринт» за 

вище описаними методиками.  

 Встановлено, що введення діазепаму викликало лише тенденцію до 

зменшення латентного періоду першого караного взяття води з поїлки й не 

впливало на кількість цих спроб порівняно з контролем на ін’єкцію (табл. 4.1).  

За цих умов застосування сполуки 18 зменшувало латентний період 

взяття води з поїлки в 1,6 разу порівняно з контрольною групою (р<0,001) і в 

1,3 разу порівняно з діазепамом (р<0,02) (табл. 4.1). Також сполука 18 вірогідно 

збільшувала кількість підходів до поїлки порівняно з контрольною групою і 

референс-препаратом у 1,7 разу та в 1,5 разу, відповідно.  

 Тривале введення діазепаму в тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» сприяло вірогідному збільшенню часу перебування їх у відкритому 

рукаві та зменшенню кількості болюсів у 1,4 разу (р<0,01) порівняно з 

контролем. При цьому інші показники залишалися на рівні значень групи 

контролю на ін’єкцію (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.1 

Вплив сполуки 18 після тривалого введення (1 раз на 3 дні) на поведінку 

щурів у тесті «поведінка, що карається», варіант Vogel (M±m, n=10)  

 

Досліджувана група  Підходи до поїлки на 30-й день досліду 

латентний період, с Кількість 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

128,1±9,6 91,3±8,3 

Діазепам, 2 мг/кг 104,8±6,5 107,8±7,0 

Сполука 18, 12 мг/кг 79,9±6,1*,# 156,8±8,8*,# 

Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

 2. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

 Встановлено, що тривале застосування сполуки 18 активніше впливало 

на емоційно-поведінкові реакції щурів у тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» порівняно з діазепамом. Речовина вірогідно збільшувала в 1,5 разу 

кількість виходів у відкритий рукав, час перебування у відкритому рукаві в 2 

рази порівняно з контролем і в 1,4 разу ˗ з препаратом порівняння діазепамом. 

Також під дією речовини збільшувалася кількість зазирань до низу в 1,3 разу 

(р<0,01) порівняно з контролем на інʼєкцію. За цих умов сполука зменшувала 

кількість болюсів у 1,6 разу (р<0,01) порівняно з таким у контрольній групі 

(табл. 4.1).  

Отримані результати свідчать про низьку ефективність діазепаму при 

тривалому введенні, що зумовлено звиканням до препарату. Водночас сполука 

18 більш виразно знижувала рівень тривожності у щурів і не викликала 

толерантності щодо анксіолітичної дії. 
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Таблиця 4.2 

Вплив сполуки 18 після тривалого введення на показники тривожності 

щурів у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» (M±m, n=10)  

 

Досліджувана 

група  
 

Кількість 

виходів у 

відкритий 

рукав 

Час 

перебування у 

відкритому 

рукаві, с 

Кількість 

зазирань у 

відкриті 

рукава 

Кількість 

зазирань до 

низу 

Кількість 

болюсів 

Контроль на 

ін’єкцію 

(контрольна 

група 

3,63±0,38 26,9±2,0 4,13±0,40 6,75±0,45 5,38±0,32 

Діазепам, 2 мг/кг 4,25±0,37- 38,4±3,46* 5,34±0,49 7,88±0,441 3,88±0,30* 

Сполука 18, 12 

мг/кг 

5,38±0,42*,# 53,9±4,07*,# 4,0±0,32# 9,0±0,42* 3,38±0,26* 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

 2. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

 4.2 Вивчення міорелаксуючої дії сполуки-лідера 

 

 Уведення тваринам розчинника та емульгатора (контрольна група) не 

впливало на латентний період першого падіння, загальний час тримання на 

сітці, кількість тварин, що не падали з «вертикального екрану» і кількість 

болюсів у порівнянні з показниками тварин інтактної групи (табл. 4.3) [30, 96]. 

 У результаті проведених досліджень встановлено, що профілактичне 

застосування діазепаму вірогідно зменшувало латентний період першого 

падіння щурів у 1,6 разу та загальний час тримання їх на сітці в 1,4 разу в 

порівнянні з показниками в контрольній групі. Також класичний анксіолітик 
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зменшував кількість болюсів у 3,2 разу (р <0,001) у порівнянні з контролем на 

ін’єкцію (табл. 4.3). 

  Таблиця 4.3 

Вплив сполуки 18 на тонус посмугованих м’язів щурів у тесті 

«вертикальний екран» (M±m, n=10)  

  

Досліджувана група  Латентний пе-

ріод першого 

падіння, с 

Загальний 

час тримання 

на сітці, с 

Кількість 

тварин, що 

не падали, % 

Кількість 

болюсів 

 

Інтактний контроль 63,5±5,30 154,8±4,90 7/10 (70) 3,50±0,40 

Контроль на 

ін’єкцію  

(контрольна група) 

64,7±4,20 146,2±8,20 7/10 (70) 3,57±0,30 

Діазепам, 2 мг/кг 40,8±5,10*,** 111,0±6,10*,** 3/10 

(30)*,** (χ2) 

1,10±0,30*,** 

Сполука 18, 12 мг/кг 0*,**,# 180,0±0,0*,**,# 10/10 (100)# 1,21±0,50*,** 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкцію; 

 3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 4. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Профілактичне введення сполуки 18 позитивно впливало на тонус 

посмугованих м’язів і вегетативні реакції тварин при дослідженні в тесті 

«вертикальний екран». Щури, яким вводили речовину з лабораторним шифром 

18, не падали з металевої сітки протягом всього періоду спостереження (табл. 

4.3). При цьому загальний час тримання на сітці становив у середньому 180 с, а 

кількість тварин, що не падали, була 100%. Застосування сполуки 18 

зменшувало кількість болюсів (показник тривожності) у 3 рази порівняно з 
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контролем на ін’єкцію (р<0,001). Також дана речовина вірогідно збільшувала 

латентний період першого падіння й загальний час тримання на сітці порівняно 

з таким при застосуванні діазепаму (табл. 4.3). 

 Отже, сполука 18 не викликала міорелаксації, підвищувала толерантність 

до статичних фізичних навантажень на відміну від діазепаму та зменшувала 

показник емоційності (кількість болюсних кульок). 

 

4.3 Дослідження захисної дії сполуки-лідера при гострому стресі 

 

 Враховуючи значну роль активації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

осі у розвитку тривожних розладів доцільно було з’ясувати наявність у сполуки 

18 стреспротекторних і метаболічних ефектів при гострому стресі. 

 

4.3.1 Вплив сполуки 18 на показники стрес-реакції 

 

 Розвиток стрес-синдрому супроводжувався зменшенням відносної маси 

тимусу в 1,4 разу (р<0,05)  і збільшенням відносної маси надниркових залоз у 2 

рази (р<0,01) порівняно зі значеннями інтактних тварин (табл. 4.4) [156].  

 Таблиця 4.4 

Вплив сполуки 18 на загально-соматичны показники при гострому 

іммобілізаційному стресі (M±m, n=10)  

 

Досліджувана група  Відносна маса, х103 Ушкодження слизової 
оболонки шлунку 

тимус надниркові 

залози 

частота, 

% 

множин-

ність, од. 

1 2 3 4 5 

Контроль на інʼєкцію  

(контрольна група) 

61,70,74 13,00,81 0/100 (0) 0 

Гострий стрес  

(контрольна патологія) 

43,1±0,91* 27,1±1,29* 10/10 

(100)* 

2,5* 
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Продовж. табл. 4.4 

1 2 3 4 5 

Гострий стрес + 

діазепам, 2 мг/кг 

64,6±0,58*,** 14,9±1,28*,** 0/10 (0)* 0* 

Гострий стрес + сполука 

18, 12 мг/кг 

62,7±0,57*,** 16,2±1,04*,** 0/10  (0)* 0* 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні зі стресом (контрольна патологія); 

 3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

За цих умов у 100% щурів розвивалися виразково-ерозивні ушкодження 

слизової оболонки шлунку, множинність яких становила 2,5 виразки на одного 

щура [57, 132]. 

Профілактичне введення діазепаму при гострому стресі вірогідно 

попереджувало зниження маси тимусу й гіпертрофію надниркових залоз 

порівняно з показниками в групі контрольна патологія. При цьому у щурів не 

відмічалось виразкоутворення в шлунку. Також референс-препарат відновлював 

активність каталази крові порушену при гострому стресі (табл. 4.5). 

Попереднє введення сполуки 18 при стресі запобігало розвитку стрес-

реакції, а саме, підвищувало відносну масу тимусу в 1,5 разу (р<0,05), 

нормалізувало відносну масу надниркових залоз і запобігало розвитку 

виразкоутворення в шлунку щурів порівняно з контрольною патологією (табл. 

4.4) [7, 57, 158].  

 

 4.3.2 Вплив сполуки- лідера на показники перекисного окиснення ліпідів  і 

антиоксидантного захисту 

 

 Перебіг гострого стресу в щурів характеризувався активацією процесів 

пероксидації й порушенням АО захисту (табл. 4.5). Про це свідчило вірогідне 
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зростання в сироватці крові вмісту ТБК-АП у 2,2 разу (р<0,01), підвищення 

активності каталази в 1,9 разу (р<0,02) і зниження активності СОД в 1,5 разу 

(р<0,001) порівняно з контрольною групою [7, 105]. 

 Таблиця 4.5 

Вплив сполуки 18 на показники ліпопероксидації і активність ферментів 

антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів при гострому стресі 

(M±m, n=10)  

 

Досліджувана група ТБК-АП,  

нмоль/л 

Каталаза, 

мкмоль/хв·г 

СОД, % 

гальмування 

Контроль на інʼєкцію 

(контрольна група) 

21,0±1,80 81,0±7,0 85,14,3 

Гострий стрес  

(контрольна патологія) 

46,0±5,60* 150±17,0* 56,74,2* 

Гострий стрес + діазепам, 2 мг/кг 38,0±2,90 96,0±7,50** 64,6±3,44 

Гострий стрес + сполука 18, 12 мг/кг 23,0±3,30**,# 74,0±4,60**,# 84,2±7,1**,# 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з гострим стресом; 

 3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 4. n ‒ кількість тварини у групі. 

 

 Профілактичне введення речовини 18 сприяло зниженню в сироватці крові 

вмісту ТБК-АП у 2 рази (р<0,02) порівняно з показником контрольної патології  

та в 1,7 разу (p<0,01) порівняно з діазепамом. Сполука нормалізувала активність 

АО ферментів (СОД і каталази) у крові порівняно з контрольною патологією і 

препаратом порівняння (табл. 4.5).  

Розвиток стрес-синдрому супроводжувався збільшенням вмісту ТБК-АП 

у гомогенатах тканин головного мозку в 1,6 разу (р<0,001) порівняно зі 

значенням у групі контроль на інʼєкцію. При цьому в органі відмічалося 
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вірогідне зменшення активності АО ферментів каталази в 1,6 разу та СОД у 2,1 

разу порівняно з показниками тварин групи контроль на інʼєкцію (табл. 4.6).  

В ефекторних органах гострий іммобілізаційний стрес також викликав 

дисбаланс АО системи (табл. 4.6). У тканинах печінки збільшувався вміст 

проміжних продуктів ПОЛ у 2,3 разу (р<0,001) порівняно з показниками 

інтактних тварин, яким вводили розчинник і емульгатор. При цьому вірогідно 

збільшувалася активність каталази та ззнижувалася активність СОД. 

Після відтворення гострого стресу в тканинах міокарду відмічалося 

суттєве накопичення ТБК-АП порівняно з контролем на ін’єкцію. Також у 

міокарді зазнала змін активність АО ферментів: активність каталази 

зменшилася в 1,7 разу (р<0,001), а активність СОД – у 2,4 разу (р<0,001) 

порівняно зі значеннями в контроліній групі (табл. 4.6).  

Дещо інші зміни АО системи відмічалися у сім’яних залозах щурів. 

Гострий іммобілізаційний стрес спричиняв вірогідне накопичення проміжних 

продуктів ПОЛ в органі. Також відмічалось збільшення активності каталази в 

2 рази (р<0,001) і вірогідне зростання активності СОД у 1,4 разу порівняно з 

показниками інтактних тварин, яким вводили розчинник і емульгатор (табл. 

4.6).  

 Отже, гострий стрес супроводжувався класичними змінами загально-

соматичних показників, порушенням прооксидантно-антиоксидантного балансу в 

ЦНС та ефекторних органах. Відмічалося суттєве збільшення вмісту ТБК-АП, 

активність каталази зменшилась в тканинах головного мозку та збільшилася в 

тканинах печінки, міокарда та сім’яних залоз. Активність іншого АО ферменту 

СОД вірогідно зменшувалась у гомогенатах головного мозку та печінки, але 

підвищувалась у міокарді та сім’яних залозах. 

 Запобіжне введення діазепаму виявляло АО дію, про що свідчило 

зменшення вмісту ТБК-АП у тканині головного мозку в 1,5 разу порівняно зі 

стресом без корекції (р<0,01). У гомогенатах печінки препарат вірогідно 

зменшував накопичення проміжних продуктів ПОЛ. 

 



156 
1

5
6

 

Таблиця 4.6 

Вплив сполуки 18 на показники ліпопероксидації в органах при гострому іммобілізаційному стресі (M±m, n=10)  

Показники 
 

Контроль на ін’єкцію 
(контрольна група) 

Гострий стрес 
(контрольна патологія) 

Гострий стрес + 
діазепам, 2 мг/кг 

Гострий стрес + 
сполука 18, 12 мг/кг 

Головний мозок 

ТБК-АП, нмоль/г 11,30±0,91 18,4±1,40* 12,3±1,20** 13,4±1,30** 

Каталаза, нмоль Н2О2/хв 1,22±0,11 0,78±0,10* 1,0±0,10 1,07±0,09** 

СОД, од. активності 1,11±0,05 0,53±0,06* 0,66±0,05 0,92±0,09**,# 

Печінка 

ТБК-АП, нмоль/г 77,4±4,90 176,4±13,6* 141,0±6,50** 123,1±8,90** 

Каталаза, нмоль Н2О2/хв 3,23±0,31 5,78±0,37* 4,94±0,31 4,92±0,32 

СОД, од. активності 82,8±2,70 64,7±3,54* 68,9±2,70 75,9±3,82** 

Міокард 

ТБК-АП, нмоль/г 6,75±0,58 11,2±1,10* 8,36±0,50** 8,30±0,77**  

Каталаза, нмоль Н2О2/хв 1,48±0,11 2,86±0,17* 1,91±0,17** 1,18±0,09** 

СОД, од. активності 1,78±0,17 2,73±0,19* 2,24±0,25 1,18±0,09** 

Сім’яні залози 

ТБК-АП, нмоль/г 9,67±0,81 21,3±1,70* 17,9±1,80 14,7±1,2** 

Каталаза, нмоль Н2О2/хв 2,31±0,20 4,70±0,51* 3,76±0,25 3,10±0,27** 

СОД, од. активності 17,4±1,60 24,2±2,70* 19,9±1,20 23,7±2,70 

Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;   

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з гострим стресом; 

 3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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 Препарат порівняння діазепам в тканинах міокарду знижував вміст ТБК-

АП у 1,3 разу (р<0,05) і активність каталази – в 1,5 разу порівняно з 

контрольною патологією (р<0,001). Слід відзначити, що діазепам при гостро му 

стресі не впливав на процеси ліпопероксидації та активність АО ферментів у 

сімʼяних залозах (табл. 4.6). 

Профілактичне застосування сполуки-лідера також попереджувало 

порушення прооксидантно-антиоксидантного балансу при гострому стресі. У 

великих півкулях головному мозку сполука 18 знижувала вміст ТБК-АП у 1,4 

разу порівняно з контрольною патологією (р<0,02), а також вірогідно 

відновлювала активність каталази та СОД, яка була знижена при гострому 

стресі (табл. 4.6). 

Уведення сполуки 18 вірогідно запобігало накопиченню проміжних 

продуктів ПОЛ у тканині печінки порівняно зі стресом без корекції. При цьому в 

органі вірогідно підвищувалась активність СОД. У міокарді ця речовина 

зменшувала вміст ТБК-АП у 1,4 разу порівняно зі значеннями в групі 

контрольної патології (р<0,01). На цьому тлі речовина 18 вірогідно підтримувала 

активність АО ферментів у органі порівняно з контрольною патологією та 

порівняно з діазепамом.  

У сім’яних залозах виявлялась подібна дія сполуки-лідера. Вона 

відновлювала прооксидантно-антиоксидантний баланс порушений при гострому 

стресі. Це характеризувалось зниженням у органі вмісту ТБК-АП в 1,5 разу 

(р<0,01) та нормалізацією активності каталази (табл. 4.6).  

Отже, профілактичне введення сполуки лідера при стресі запобігало 

розвитку стрес-реакції, а саме, підвищувало відносну масу тимусу, зберігало 

нормальну масу надниркових залоз і цілком попереджувало розвиток виразок у 

слизовій оболонці шлунку порівняно з контрольною патологією. Також сполука 

в усіх органах запобігала накопиченню проміжних продуктів ПОЛ, 

підтримувала нормальну активність каталази в головному мозку, міокарді та 

сім’яних залозах і підвищувала активність СОД у головному мозку, печінці та 

міокарді.  



158 

 Отримані результати свідчать, що сполука 18 виявляла виразну 

стреспротективну активність, яка рівною мірою запобігала розвитку як 

післястресорної інволюції тимусу, гіпертрофії надниркових залоз і 

виразкоутворенню в шлунку, так і активації ПОЛ та змінам активності АО 

ферментів у крові.  

 

4.3.3 Корекція сполукою 18 обміну пуринів і білірубіну  

 

Поряд з дослідженням процесів пероксидації вивчали вплив похідного 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на інші метаболічні процеси в організмі. 

Встановлено, що після завершення стресорного впливу вміст сечовини в 

сироватці крові вірогідно зростав у 1,5 разу порівняно з контрольною групою 

щурів (табл. 4.7). Після дії надзвичайного подразника спостерігалося 

збільшення в сироватці крові вмісту сечової кислоти в 1,3 разу порівняно з 

контролем на інʼєкцію (р<0,001) [95].  

Дослідження вмісту креатиніну показало, що його рівень після 

моделювання стресу вірогідно підвищився порівняно з контрольною групою 

тварин (табл. 4.7). Дія гострого стресу на організм супроводжувалася 

підвищенням у сироватці крові вмісту загального білірубіну в 3,9 разу (р<0,001) 

за рахунок зростання прямої та непрямої його фракції [131].  

Профілактичне введення діазепаму певною мірою коригувало метаболічні 

процеси в печінці стресованих щурів. За цих умов концентрація креатиніну в 

сироватці крові вірогідно знизилася в 1,2 разу порівняно з контрольною 

патологією (табл. 4.7). Крім того, препарат порівняння в сироватці крові 

зменшував рівень загального білірубіну в 3,4 разу (р<0,001), що 

супроводжувалось зменшенням прямої і непрямої його фракції відповідно в 2, 5 

разу (р<0,001) і в 3,8 разу (р<0,001) порівняно з модельною патологією без 

корекції (табл. 4.7). 

Профілактичне застосування сполуки 18 теж попереджувало порушення 

метаболічних процесів при гострому стресі.  
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Таблиця 4.7 

Корекція сполукою 18 обміну пуринів і білірубіну при гострому стресі (M±m, n=10)  

Досліджувана група Сечовина, 

ммоль/л 

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

Креатинін, 

мкмоль/л 

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

Прямий 

білірубін, 

мкмоль/л 

Непрямий 

білірубін, 

мкмоль/л 

Контроль на інʼєкцію 

(контрольна група) 

5,68±0,14 55,6±4,2 43,9±0,8 3,63±0,18 1,13±0,13 2,50±0,19 

Гострий стрес (контрольна 

патологія)   

8,28±0,32* 69,5±2,0* 50,3±1,1* 14,3±1,2* 3,75±0,45* 10,5±0,91* 

Гострий стрес + діазепам, 2 

мг/кг 

8,23±0,64 68,0±3,0 44,1±0,6** 4,24±0,15** 1,50±0,04** 2,75±0,16** 

Гострий стрес + сполука 18, 

12 мг/кг 

7,59±0,25 57,9±3,5**,# 46,6±0,7**,# 5,13±0,78** 1,75±0,35** 3,38±0,46** 

Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з гострим стресом; 

 3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 4. n ‒ кількість тварин у групі. 

1
5

9
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Уведення досліджуваної речовини викликало зменшення в сироватці крові 

вмісту сечової кислоти в 1,2 разу в порівнянні з контрольною патологією (p<0,01) і 

діазепамом (p<0,05). Водночас вона вірогідно в 1,2 разу запобігала зростанню рівня 

креатиніну в сироватці крові підданих стресу щурів. На тлі гострого стресу сполука 

18 коригувала підвищення концентрації загального білірубіну в сироватці крові за 

рахунок зниження вмісту прямого в 2,1 разу (р<0,001) і непрямого білірубіну в 3,1 

разу (р<0,001) порівняно з таким при стресі без корекції (табл. 4.7).   

Отже, застосування сполуки 18, певною мірою, регулювало обмін 

амінокислот і пуринів та попереджувало розвиток гіпербілірубінемії при гострому 

іммобілізаційному стресі. При цьому за ефективністю регулювання біохімічних 

змін у сироватці крові на тлі гострого стресу сполука 18 перевищувала діазепам. 

 

4.3.4 Вплив сполуки-лідера на емоційно-поведінкові реакції щурів при стресі 

 

 В окремих серіях експериментів вивчали вплив сполуки 18, введеної 

перед стресом, на поведінку тварин у післястресорному періоді. У табл. 4.8 

представлені результати дослідницької , рухової активності та параметрів 

вегетативного балансу у тесті «відкрите поле». Встановлено, що через 1 год 

після введення розчинника з емульгатором у контрольній групі щурів 

вірогідних змін досліджуваних параметрів не відмічалося порівняно зі 

значеннями інтактного контролю.  

Після відтворення гострого іммобілізаційного стресу за Сельє в щурів 

спостерігалися зміни емоційно-поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле» 

(табл. 4.8) [32, 33, 158, 396]. За цих умов пригнічувалась дослідницька 

активність тварин у тесті «відкрите поле», про що свідчило збільшення 

латентного періоду першого переміщення в 2,3 разу (р<0,01) та зменшення 

кількості виходів у центр установки в 1,6 разу (р<0,01) порівняно з 

показниками контрольної групи тварин (табл. 4.8).  
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Таблиця 4.8 

Вплив сполуки 18 на емоційно-поведінкові реакції щурів у тесті «відкрите поле» після гострого стресу (M±m, n=10) 

Примітки: 

 1. # ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

 2. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

 3. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з гострим стресом; 

 4. ## ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

5. n ‒ кількість тварин у групі. 
 

Досліджувана група Латентний 

період, с. 

Кількість 

пересічених 

квадратів  

Кількість 

вставань  

Кількість 

виходів у центр  

Кількість 

болюсів  

Кількість актів 

грумінгу  

Інтактний контроль 1,2±0,37 99,8±9,50 19,6±2,20 3,90±0,33 2,80±0,31 4,61±0,66 

Контроль на інʼєкцію 

(контрольна група) 

1,12±0,18 120,1±7,0 18,5±1,80 4,50±0,42 3,50±0,32 5,60±0,46 

Гострий стрес (контрольна 

патологія)  

2,60±0,45* 51,5±3,80* 10,6±1,10* 2,80±0,25* 6,60±0,37* 3,0±0,29* 

Гострий стрес + діазепам, 2 мг/кг 1,50±0,17** 70,1±5,7*,** 12,5±1,0#,* 8,30±0,76#,*,** 1,20±0,13** 2,70±0,26 

Гострий стрес + сполука 18, 12 

мг/кг  

1,40±0,16** 107,0±8,8**,## 14,1±1,0*,** 5,60±0,43**,## 1,0±0,14** 6,40±0,54**,## 

1
6

1
 



162 
 

Під впливом гострого стресу змінювалися показники рухової активності 

тварин, на що вказувало зменшення в 2,3 разу кількості перетнутих квадратів 

(р<0,001) і в 1,9 разу кількості вставань (р<0,002) порівняно з показником 

контрольних щурів. При стресі зазнали змін показники вегетативної нервової 

системи, на що вказувало збільшення кількості болюсів у 1,9 разу (р<0,0001) та 

зменшення кількості умивань у 1,9 разу (р<0,001), порівняно з контрольною 

групою щурів (табл. 4.8). 

Отже, після відтворення гострого іммобілізаційного стресу зменшувалась 

активність щурів у тесті «відкрите поле». Це виявлялось, збільшенням 

латентного періоду першого переміщення, зменшенням кількості виходів у 

центр і кількості перетнутих квадратів та вертикальних вставань, що свідчить 

про пригнічення пошукової активності та інтересу до навколишнього 

середовища. На цьому тлі зменшувалася кількість актів грумінгу і 

збільшувалася кількість болюсних кульок у тварин [396]. 

Профілактичне введення препарату порівняння діазепаму запобігало 

розвитку стресорних порушень поведінкових реакцій у тварин. Під його 

впливом час латентного періоду першого переміщення скоротився в 1,7 разу 

(р<0,05). При цьому, кількість виходів у центр «відкритого поля» збільшилась у 

3 рази (р<0,001) порівняно з показниками в групі контрольна патологія. Також 

класичний анксіолітик вірогідно збільшував кількість перетнутих квадратів і 

зменшував кількість болюсів порівняно з таким у тванин зі стресом без корекції  

(табл. 4.8).  

 Речовина 18 аналогічно діазепаму попереджувала стресорні зміни 

латентного періоду першого переміщення порівняно зі стресом без корекції. Після 

профілактичного введення сполуки кількість виходів щурів до центру збільшилась 

у 2 рази (р<0,001) порівняно з такою при гострому стресі, однак була меншою за 

цей показник у діазепаму. Рухова активність характеризувалася збільшенням 

кількості перетнутих квадратів у 2,1 разу (р<0,001) порівняно з групою 

контрольної патології та в 1,5 разу (р<0,01) порівняно з діазепамом. Також 

застосування сполуки 18 збільшувало кількість вставань у 1,6 разу порівняно з 
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контрольною патологією (р<0,05) (табл. 4.8). 

Аналіз вегетативних функцій під впливом сполуки показав, що суттєво 

зменшувалася кількість болюсів у 6,6 разу (р<0,001) порівняно з таким у групі 

контрольної патології. Досліджувана речовина профілактувала стресорні 

порушення актів грумінгу, що характеризувалося збільшенням частоти вмиваннь 

у 2,1 разу (р<0,001) порівняно з показниками при  стресі та введенням діазепаму.  

Отже, введення сполуки 18 перед моделюванням стресового стану, як і 

діазепаму, запобігало розладам емоційно-поведінкових реакцій щурів у тесті 

«відкрите поле».  

У наступній серії дослідів вивчали вплив сполуки 18 на емоційно-

поведінкові реакції тварин у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт». 

Встановлено, що введення розчинника з емульгатором (контрольна група) не 

впливало на психофізіологічні показники щурів (табл. 4.9) [396]. 

Після гострого іммобілізаційного стресу зменшилася кількість виходів у 

відкриті рукави лабіринту в 2,4 разу (р<0,001) порівняно з контрольною групою.  

Також вірогідно скоротився час перебування та кількість зазирань у відкриті 

рукави порівняно з контролем на ін’єкцію. Попереднє стресування сприяло 

зменшенню кількості зазирань донизу в 1,8 разу (р<0,001) і збільшило кількість 

болюсів у 1,3 разу (р<0,01) порівняно з таким у контрольній групі (табл. 4.9).  

Отже, у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт», гострий стрес 

посилював явища тривоги, що виявлялося пригніченням інтересу до відкритого 

простору у вигляді зменшення кількості зазирань і виходів у відкритий рукав та 

часу перебування в ньому та оцінки ризику (зменшення зазирань донизу), а 

також посиленням емоційності, про що свідчило збільшення кількості болюсів. 

Уведення діазепаму перед стресуванням щурів вірогідно збільшувало 

кількість виходів у відкритий рукав у 1,8 разу та час перебування в ньому 

порівняно з контрольною патологією (табл. 4.9). Також, препарат порівняння 

збільшував кількість зазирань у відкритий рукав у 1,5 разу (р<0,01) і кількість 

зазирань донизу в 1,3 разу (р<0,02) порівняно зі стресом без корекції. На цьому 

тлі класичний транквілізатор вірогідно зменшував кількість болюсів у 4,9 разу 



164 
 

порівняно з контрольною патологією (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Вплив сполуки 18 на показники тривожності щурів у тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» при гострому стресі (M±m, n=10)  

 

Досліджувана 

група  

Кількість 

виходів у 

відкритий 

рукав 

Час 

перебування у 

відкритому 

рукаві, с 

Кількість 

зазирань у 

відкриті 

рукава 

Кількість 

зазирань до 

низу 

Кількість 

болюсів 

Інтактний 

контроль  

3,70±0,50 29,3±3,11 4,0±0,44 7,10±0,44 5,43± 

0,24 

Контроль на 

інʼєкцію (кон-

трольна група) 

3,90±0,23 26,1±2,28 3,90±0,31 7,40±0,45 5,30± 

0,20 

Гострий стрес 

(контрольна 

патологія)  

1,60± 

0,16*,** 

 

21,1± 

1,30*,** 

 

1,70± 

0,21*,** 

 

4,20± 

0,33*,** 

 

6,8± 

0,47*,** 

 

Гострий стрес 

+ діазепам,  

2 мг/кг 

2,90± 

0,28# 

 

28,7± 

2,08# 

 

2,50± 

0,17# 

 

5,60± 

0,40# 

 

1,40± 

0,16*,**,# 

 

Гострий стрес 

+ сполука 18, 

12 мг/кг 

2,71± 

0,21# 

 

24,7± 

1,96 

 

1,80± 

0,25*,** 

 

4,80± 

0,39*,** 

 

3,10± 

0,31*,**,#,##  

 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

 2.** –p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

 3. # –p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією. 

 4. ## ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

5. n ‒ кількість тварин у групі. 
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 Профілактичне застосування сполуки 18 на тлі гострого стресу сприяло 

істотному збільшенню кількості виходів щурів у відкритий рукав лабіринту в 

1,7 разу (р<0,001) і зменшувало кількість болюсів у 2,2 разу (р<0,001) на 

відміну від діазепаму (табл. 4.9).  

 Як бачимо, сполука 18 попереджувала порушення емоційно-поведінкових 

реакцій тварин у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» на рівні 

діазепаму, за винятком вливу на кількість болюсів. 

 Поряд із дослідженням анксіолітичної дії сполуки 18 після попередньо 

перенесеного стресу у мʼякому і середньої аверсивності тестах, 

використовували тест «поведінка, що карається»  варіант Vogel (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10 

Вплив сполуки 18 на показники поведінки щурів у тесті «поведінка, що 

карається» після гострого іммобілізаційного стресу (M±m, n=10)  

 

Досліджувана група Латентний період 

першого взяття води з 

поїлки, що каралось, с 

Кількість 

підходів до 

поїлки 

Інтактний контроль  134,4±10,4 81,4±7,1 

Контроль на інʼєкцію (контрольна 

група) 

137,4±12,2 86,7±7,6 

Гострий стрес (контрольна патологія)  170,2±8,7*,** 39,4±3,3*,** 

Гострий стрес + діазепам, 2 мг/кг 120,6±9,1# 133,3±5,5*,**,# 

Гострий стрес + сполука 18, 12 мг/кг 152,1±6,1## 64,8±4,6**,# 

 Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

 2.** –p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

 3. # –p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією. 

 4. ## ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

5. n ‒ кількість тварин у групі. 
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 Після гострого стресу вірогідно подовжувався час латентного періоду 

першого підходу тварин до поїлки в 1,3 разу й значно зменшувалася кількість 

підходів до неї в 2,2 разу порівняно з показниками групи контроль на ін’єкцію 

(табл. 4.10).  

 Профілактичне застосування діазепаму активно коригувало стресорні 

зміни в поведінці щурів, що підтверджувалося скороченням латентного періоду 

підходу до поїлки в 1,4 разу (р<0,001) і збільшенням кількості підходів до 

поїлки в 3,4 разу (р<0,001) порівняно з таким у групі контрольна патологія 

(табл. 4.10). 

 Запобіжне введення сполуки 18 не впливало на латентний період підходу 

до поїлки, однак збільшувало кількість підходів до неї в 1,7 разу (р<0,001) у 

порівнянні з показником контрольної патології (табл. 4.10).  

 Як бачимо, антиконфліктна дія сполуки-лідера після гострого 

іммобілізаційного стресу зберігалася, однак була менш виражена, ніж у 

препарату порівняння.  

 Отже, стрес викликав зміни анксіолітичної активності сполуки 18 й 

діазепаму в поведінкових тестах. Їх ефекти залежать від ступеня аверсивності 

тесту. При цьому ефективність сполуки 18 у тесті «відкрите поле» була на рівні 

препарату порівняння, у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» і тесті 

«конфліктної поведінки» дещо нижча за діазепам. 

 

4.4 Дослідження впливу сполуки 18 на наркозний ефект тіопенталу-натрію 

 

Гіпногенний ефект та здатність потенціювати дію наркозних засобів є 

одним з фармакологічних ефектів, що притаманні потенційним анксіолітичним 

засобам [140]. Тому в плані комплексного дослідження анксіолітичної 

активності нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти інтерес 

становило вивчення характеру впливу сполуки лідера на наркозний ефект 

барбітурату – тіопентал-натрію (табл. 4.11).  

У результаті проведених досліджень встановлено, що класичний 
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анксіолітик діазепам посилював дію наркозу, який викликав тіопентал-натрію 

(50 мг/кг). Це виявлялось зменшенням латентного періоду настання сну в 1,4 

разу порівняно з введенням лише барбітурату (р<0,001). Також у групі всі 

дослідні тварини були в стані наркозу, а середня тривалість наркозу збільшилась 

на 49% порівняно з контрольною групою (табл. 4.11) [94]. 

Таблиця 4.11 

Вплив сполуки 18 на наркозну дію тіопенталу-натрію (50 мг/кг) у щурів 

(M±m, n = 10) 

 

Досліджувана група Кількість 

тварин у 

групі, що 

заснули 

Час настання наркозу Середня три-

валість наркозу 

у % до конт-

рольної групи 

с % до 

контролю 

Тіопентал-натрію, 50 мг/кг 

(контрольна група) 

5/10 170,6±4,52 100 100 

Тіопентал-натрію, 50 мг/кг 

+ діазепам, 2 мг/кг 

10/10*(χ2) 124,9±10,3* 73,2 148,6 

Тіопентал-натрію, 50 мг/кг 

+ сполука 18, 12 мг/кг 

9/10*(χ2) 127,8±6,87* 74,9 137,3 

Примітки: 

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контрольною групою;  

 2. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Застосування сполуки з лабораторним 18 достовірно збільшувало кількість 

щурів у групі, що заснули й статистично значимо зменшувала час настання 

наркозу в 1,3 разу порівняно з таким у контрольній групі. Ця речовина виявляла 

синергізм з тіопенталу-натрієм, тобто потенціювала його наркозний ефект.  

 На тлі дії сполуки 18 вірогідно зростала тривалість наркозу на 37% 

порівняно зі значеннями в групі з уведенням лише наркозного засобу. Це 

свідчить про здатність речовини пролонгувати гальмівні ефекти тіопенталу-
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натрію на ЦНС (табл. 4.11). 

Отже, сполука-лідер із числа похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти помірно посилювала ефект тіопенталу-натрію, а саме, збільшувала 

кількість тварин у групі, що заснули, скорочувала час настання наркозу та 

збільшувала середню його тривалість, тобто потенціювала та пролонгувала 

ефекти наркозного засобу.  

 

 Висновки до розділу 4: 

 1. При тривалому введенні (30 днів) сполука 18, на відміну від референс-

препарату діазепаму, не виявляла ознак розвитку толерантності. Це 

підтверджено у тесті «поведінка, що карається» зменшенням латентного 

періоду першого взяття води з поїлки, що каралось , і збільшенням кількості 

підходів до неї. У тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» речовина 18 

збільшувала кількість виходів у відкритий рукав лабіринту, час перебування в 

ньому, кількість зазирань донизу та обмежувала емоційність.  

 2. Сполука 18 у тесті «вертикальний екран» не викликало ознак 

міорелаксації, про що свідчила відсутність тварин, що падали під час 

проведення експерименту з металевої сітки, на відміну від діазепаму.  

 3. Сполука 18 виявляла виразні антистресорні властивості, як складову 

анксіолітичної дії. Це підтверджувалося тим, що вона попереджувала розвиток 

стрес-реакції, в крові відновлювала порушенний прооксидантно-

антиоксидантний баланс. В усіх досліджуваних органах сполука 18 запобігала 

накопиченню проміжних продуктів ПОЛ і нормалізувала активність каталази в 

головному мозку, міокарді та сім’яних залозах, а також підвищувала активність 

СОД у головному мозку, печінці та міокарді.  

 4. Профілактичне застосування сполуки 18 запобігало порушенням процесів 

обміну амінокислот, пуринів і білірубіну при гострому стресі в щурів, що 

виявлялося зменшенням рівня сечової кислоти, креатиніну, загального білірубіну і 

його фракцій. 

 5. Позитивна дія сполуки 18 при гострому стресі підтверджувалась у тесті 
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«відкрите поле», у виляді корекції нею порушень латентного періоду першого 

переміщення щурів, кількості виходів до центру, вертикальної та 

горизонтальної рухової активності та вегетативних функцій. 

 6. Захисна дія сполуки-лідера при стресі з дослідженням у тесті 

«піднесений хрестоподібний лабіринт» супроводжувалася зменшенням 

кількості виходів у відкритий рукав і кількості болюсів, у тесті «конфліктної 

поведінки» збільшенням кількості підходів до поїлки.  

7. У сполуки 18 встановлена здатність посилювати наркозні ефекти 

тіопенталу-натрію у вигляді збільшення кількості щурів у групі, що заснули, 

зменшення часу настання та зростання тривалості наркозу. 

  

Наукові праці, що опубліковані за матеріалами розділу 4: 
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Колісник С. В. Пошук біологічно активних речовин зі стреспротективною 

активністю в ряду нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. Вісник 

фармації. 2007. № 3 (51). С. 67–69. (Особистий внесок – моделювання гострого 

стресу, узагальнення результатів дослідження та підготовка статті до друку). 

2. Луценко Р. В., Дев’яткіна Т. О., Сидоренко А. Г., Колісник С.В., 

Болотов В.В. Вплив похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

емоційно-поведінкові реакції щурів при гострому стресі. Фармакологія та 

лікарська токсикологія. 2010. № 3. С. 3–7. (Особистий внесок – моделювання 

гострого стресу в щурів, опрацювання, узагальнення результатів дослідження та 

підготовка статті до друку). 

 3. Луценко Р. В. Корекція похідними 2–оксоіндолінів порушень 

метаболічних процесів при гострому стресі. Актуальні проблеми сучасної 

медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2010. Т. 10, 

вип. 4 (32). С. 102–105.  

 4. Луценко Р. В., Девʼяткіна Т. А. Антиоксидантні властивості N-(1-

нафтил)амід-2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти при гострому стресі. Вісник 

проблем біології і медицини. 2012. Т. 1 (94), вип.3. С. 74–77. (Особистий внесок 
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– відтворення гострого стресу у тварин, проведення статистичного аналізу, 

узагальнення результатів дослідження та підготовка статті до друку).  

5. Луценко Р. В. Дослідження впливу похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти на снодійні ефекти тіопенталу натрію. Світ медицини та 

біології. 2013. № 3. С. 30–32. 

 6. Луценко Р. В., Бобырев В. Н. Изучение влияния производных 2-

оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты на тонус скелетных мышц в тесте 

«вертикальный экран» Экспериметальная и клиническая фармакология. 2015. 

Т. 78, № 4. С.4–6. (Особистий внесок – проведення експерименту, статистичний 

аналіз та узагальнення результатів дослідження, написання і підготовка статті 

до друку). 

 7. Lutsenko R. V., Vakhnenko A. V., Vlasova E. V. Research of the protection 

actions of derived 2-oxoindole in acute stress. Wiadomosci Lekarskie 2017. T. LXX, 

№ 1. Р. 57–61. (Особистий внесок – участь у моделюванні гострого стресу, 

статистична обробка та узагальнення результатів дослідження, написання та 

підготовка статті до друку). 

8. Дев’яткіна Т. О., Колісник С. В., Болотов В. В., Важнича О. М., 

Луценко Р. В. Застосування N-(1-нафтил)аміду-2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти в якості стреспротективного засобу: пат. 89551 України на винахід: 

МПК С07С 59/00, С07D209/00, А61Р 25/00. № a 200802048 ; заявл. 25.08.2008 ; 

опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3. (Особистий внесок – участь у проведенні 

експерименту, патентно-інформаційному пошуку, опрацюванні першоджерел і 

підготовці патенту). 
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РОЗДІЛ 5 

ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ CПОЛУКИ-ЛІДЕРА З 

ЧИСЛА ПОХІДНИХ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ З 

ОСНОВНИМИ МЕДІАТОРНИМИ СИСТЕМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

 

5.1 Вплив сполуки 18 на адренергічну нейромедіаторну систему 

 

Клонідин стимулює пресинаптичні α2-адрено- та імідазолінові рецептори 

у вентролатеральному ядрі головного мозку, зменшує потік симпатичних 

імпульсів із ЦНС та знижує вивільнення НА з нервових закінчень, що 

супроводжується пригніченням нервової системи [114, 115]. Здатність 

речовини коригувала зміни емоційно-поведінкових реакцій, зокрема в тесті 

«відкрите поле», що викликав клонідин, можна розцінювати як центральну 

адренотропну активність. 

Після введення клонідину у щурів розвинулися симптоми 

депресивноподібного стану, що відмічалися щонайменше 24 год. При 

спостереженні за тваринами в тесті «відкрите поле» через 1 год після 

розвитку контрольної патології відмічалося збільшення часу латентного 

періоду першого переміщення в 15 разів (p<0,001), а також зменшувалася 

кількість виходів до центру в 2,7 разу (p<0,001) порівняно з показниками у 

групі контроль на ін’єкцію [148]. Окрім того спостерігалося зменшення 

вертикальної активності в 4 рази (p<0,001) та кількості перетнутих квадратів 

у 3,9 разу (p<0,001) порівняно зі щурами, яким вводили розчинник та 

емульгатор (табл. 5.1). 

Особливості поведінки щурів, що характерні для введення центрального 

α2-адреноміметика, супроводжувалися змінами емоційності у вигляді 

зменшення кількості актів грумінгу у 3,0 рази (p<0,001) порівняно зі 

значеннями в контрольній групі. При цьому вірогідно збільшувалася кількість 

болюсів у 1,8 разу порівняно з контролем на ін’єкцію (рис. 5.1).  
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Таблиця 5.1  

Вплив сполуки 18 на емоційно-поведінкові реакції щурів через 1 год після 

введення клонідину в тесті «відкрите поле» (M±m, n=10) 

  

Досліджувана 

група 

Латентний 

період першого 

переміщення, с 

Кількість 

вертикальних 

вставань 

Кількість 

виходів до 

центру 

Кількість 

пересічених 

квадратів 

Контроль на 

ін’єкцію (конт-

рольна група) 

1,12±0,18 13,5±1,50 3,7±0,42 119,3±8,40 

Клонідин, 0,1 мг/кг 

(контрольна 

патологія) 

17,3±1,60* 3,34±0,48* 1,35±0,33* 30,2±4,50* 

Діазепам, 2 мг/кг + 

клонідин, 0,1 мг/кг 

16,8±1,0* 2,90±0,32* 2,50+0,29** 25,5+2,20* 

Сполука 18, 12 

мг/кг + клонідин, 

0,1 мг/кг  

12,9±1,40**,# 8,25±0,89**,# 3,45±0,22**,# 65,2±2,50**,# 

 

Примітки:   

1 - * - p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкцію; 

2 - ** p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3 - # - р<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Застосування діазепаму вірогідно не впливало на латентний період першого 

переміщення та кількість вертикальних вставань щурів, але він збільшував кількість 

виходів у центр установки в 1,9 разу (р<0,001) порівняно з такими у групі з 

клонідином. Уведення препарату порівняння нормалізувало стан вегетативної 

нервової системи, що виявлялося вірогідним зменшенням кількості болюсів і 

збільшенням кількості актів грумінгу проти  контрольної патології (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Кількість болюсних кульок (А) і актів грумінгу (Б) у щурів у 

тесті «відкрите поле» при застосуванні сполуки 18 через 1 год після введення 

клонідину (n=10).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкцію;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

4. І ‒ контроль на ін’єкцію (контрольна група);  

5. ІІ ‒ клонідин, 0,1 мг/кг (контрольна патологія);  

6. ІІІ ‒ діазепам 2 мг/кг + клонідин 0,1 мг/кг;  

7. ІV – сполука 18, 12 мг/кг + клонідин 0,1 мг/кг. 

 

Профілактичне введення сполуки 18 попереджувало розвиток змін, які 

викликав клонідин (табл. 5.1 і рис. 5.1). Через 1 год латентний період першого 

переміщення вірогідно зменшувався в 1,3 разу і збільшувалася кількість 

виходів до центру «відкритого поля» в 2,5 рази (p<0,001) порівняно з групою 

тварин, яким уводили тільки клонідин. Також відмічалося збільшення кількості 

перетнутих квадратів у 2,1 разу (p<0,001) та кількості вставань у 2,4 разу 

** 

Кількість Кількість 

А 

Б 

* 

**,# * 

  I       II      III    IV   I       II      III    IV А 

** 

*,# 
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(p<0,001) у порівнянні з контрольною патологією. Досліджувана сполука 

зменшувала кількість болюсів у 3,2 разу (p<0,001) порівняно з контрольною 

патологією (табл. 5.1, рис. 5.1). При цьому не спостерігалося істотних змін 

кількості актів грумінгу порівняно з уведенням клонідину (рис. 5.1).  

Водночас, за вивченими показниками ефекти речовини 18 вірогідно 

переважали дію діазепаму. Зокрема, латентний період першого переміщення 

був меншим у 1,3 разу, а кількість стійок, виходів до центру «відкритого поля» 

і перетнутих квадратів була більшою в 2,8 разу, у 1,4 разу та 2,6 разу, 

відповідно. За цих умов сполука-лідер зменшувала кількість болюсів у 1,7 разу 

(р<0,02) та актів грумінгу у 1,6 разу (р<0,02) порівняно з таким при 

застосуванні діазепаму (табл. 5.1, рис. 5.1). 

Через 24 год після введення клонідину в щурів спостерігалося достовірне 

подовження латентного періоду першого переміщення в 13,4 разу, зменшення 

кількості виходів до центру «відкритого поля» в 1,8 разу та зменшення 

кількості перетнутих квадратів у 2,7 разу та вертикальної активності в 2,6 разу 

порівняно з таким у групі контроль на ін’єкцію (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2  

Вплив сполуки 18 на емоційно-поведінкові реакції щурів через 24 год після 

введення клонідину в тесті «відкрите поле» (M±m, n=10) 

 

Досліджувана група Латентний 

період першого 

переміщення, с 

Кількість вер-

тикальних 

вставань 

Кількість 

виходів до 

центру 

Кількість 

перетнутих 

квадратів 

1 2 3 4 5 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

1,12±0,18 12,4±1,3 3,30±0,42 104,0±10,4 

Клонідин, 0,1 мг/кг 

(контрольна 

патологія) 

15,1±1,64* 4,72±0,41* 1,83±0,22* 38,3±4,1* 
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Продовж. табл. 5.2 

1 2 3 4 5 

Діазепам, 2 мг/кг + 

клонідин, 0,1 мг/кг 

9,7±1,01*,** 3,4±0,47*,** 2,40±0,31 35,3±3,2* 

Сполука 18, 12 мг/кг 

+ клонідин, 0,1 мг/кг  

1,73±0,34**,# 9,70±1,57**,# 3,10±0,43** 73,3±9,1*,**,# 

Примітки:  

1. * - p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкцію; 

2. ** p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ р<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

4. n ‒ кількість тварин у групі.  

 

Особливості поведінки щурів супроводжувалися змінами емоційності у 

вигляді зменшення кількості актів грумінгу в 3,0 рази (p<0,001). При цьому 

вірогідно збільшувалась кількість болюсів у 1,6 разу порівняно зі значеннями у  

контролі на ін’єкцію (табл. 5.2 і рис. 5.2).   

Препарат порівняння діазепам через 24 год після введення зменшував 

латентний період першого переміщення в 1,6 разу (р<0,02) і кількість 

вертикальних вставань у 1,4 разу (р<0,05), а також зменшував кількість болюсів 

у 1,8 разу (р<0,01) і мав тенденцію до нормалізації кількості актів грумінгу в 

щурів порівняно з таким при застосуванні клонідину (табл. 5.2, рис. 5.2). 

Введення сполуки 18 виразніше зменшувало прояви розладів поведінки 

після введення клонідину (табл. 5.2, рис. 5.2). На цьому фоні час латентного 

періоду першого переміщення вірогідно зменшувався у 8,7 разу, зростала 

кількість виходів до центру «відкритого поля» в 1,7 разу (p<0,02), 

збільшувалася кількість перетнутих квадратів у 1,9 разу (p<0,002), кількість 

вставань у 2,1 разу (p<0,002) та зменшувалася кількість болюсів у 1,8 разу 

(p<0,002) порівняно з показниками групи контрольна патологія (табл. 5.2, 

рис. 5.2). 
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 Рис. 5.2. Кількість болюсних кульок (А) та актів грумінгу (Б) в щутів у 

тесті «відкрите поле» при застосуванні сполуки 18 через 24 год після введення 

клонідину (n=10). 

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкцію;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією;  

3. І ‒ контроль на ін’єкцію (контрольна група);  

4. ІІ ‒ клонідин, 0,1 мг/кг (контрольна патологія);  

5. ІІІ ‒ діазепам 2 мг/кг + клонідин 0,1 мг/кг;  

6. ІV – сполука 18, 12 мг/кг + клонідин 0,1 мг/кг. 

 

Під впливом сполуки 18 зменшувались прояви розладів емоційно-

поведінкових реакцій після уведення клонідину, тобто відмічалось збільшення 

рухової і дослідницької активності та відновлювалась емоційність тварин. 

Речовина 18 вірогідно переважала дію діазепаму. Так, латентний період 

першого переміщення був достовірно мешим у 5,6 разу, а кількість стійок, 

виходів до центру «відкритого поля» і пересічених квадратів була більшою у 

Кількість Кількість 

А Б 

* 

*

* 
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2,9 разу, у 1,3 разу та 2,1 разу, відповідно. За цих умов сполука-лідер за 

впливом на вегетативні показники експериментальних тварин була на рівні 

препарату порівняння діазепаму (табл. 5.2 і рис. 5.2). 

Отже застосування речовини 18 через 1 год і через 24 год дослідження 

однаково ефективно протидіяло розладам емоційно-поведінкових реакцій 

щурів на фоні клонідину, на відміну від діазепаму. Стосовно впливу на 

латентний період першого переміщення, сполука 18 значно покращувала його 

саме через 24 год.  

 

5.2 Вивчення взаємодії сполуки-лідера з дофамінергічною нейромедіаторною 

системою 

 

 Дофамінергічна нейромедіаторна система відіграє значну роль у 

патогенезі тривожних розладів. Про це свідчать симптоми тривожності, що 

виникають при хворобі Паркінсона, в основі якої є дефіцит дофамінергічної 

системи. Невротична патологія виникає при зловживанні психоактивними 

речовинами, які стимулюють цю систему в ЦНС [413]. Лікування психічних 

захворювань блокаторами дофамінових рецепторів призводить до виникнення 

побічних реакцій, зокрема соціофобії [244]. Значення дофамінергічної системи 

в патогенезі нервових захворювань підкреслює ефективність фенелзину і 

бупропіону, що підвищують дофамінергічну нейротрансмісію [563]. 

Аналізуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що дофамінергічна система 

може відігравати значну роль у механізмах протитривожної дії потенційного 

анксіолітика. 

 

5.2.1. Вплив сполуки 18 на каталептогенний ефект галоперидолу 

 

Наступною моделлю для вивчення медіаторної дії сполуки 18 слугувала 

дофамінова патологія, викликана уведенням галоперидолу, що є типовим 

нейролептиком, каталептогенна дія якого пов’язана з антагоністичним впливом 
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на σ1 – рецептори [405]. Галоперидол вводили щурам внутрішньоочеревинно в 

дозі 1 мг/кг одноразово. Класичний нейролептик викликав розвиток каталепсії 

у 100% тварин, яка виразно спостерігалася через 30 хв від початку досліду. 

Найбільш значимі прояви каталепсії відмічаються з 120 хв до 210 хв 

експерименту (рис. 5.3, рис. 5.4) [13]. 
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75

Галоперидол, 1 мг/кг (контрольна патологія)

Сполука 18, 12 мг/кг + галоперидол, 1 мг/кг

Діазепам, 2 мг/кг + галоперидол, 1 мг/кг

 

Рис. 5.3 Вплив сполуки 18 на тривалість «пози лектора» у щурів після 

введення галоперидолу (n=10). По горизонталі – час спостереження. По 

вертикалі – тривалість пози «лектора». 

 

Профілактичне застосування препарату порівняння діазепаму не 

попереджувало розвиток галоперидолової каталепсії. Препарат не впливав на 

тривалість і вираженість «пози лектора» протягом усього періоду 

спостереження за тваринами порівняно з введенням нейролептика без корекції 

(рис. 5.3, рис. 5.4).  

Запобіжне введення сполуки 18 щурам теж не впливало на специфічні 

фармакодинамічні ефекти галоперидолу. Речовина за критерієм збереження 

«пози лектора» не змінювала ступеня тривалості в секундах і виразності 

каталепсії в балах порівняно з контрольною патологією протягом усього 

періоду дослідження (рис. 5.3 і рис. 5.4).  

С

е
к

. 

    30           60           90         120        150         180        210      240 час, хв. 
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Галоперидол, 1 мг/кг (контрольна патологія)

Сполука 18, 12 мг/кг + галоперидол, 1 мг/кг

Діазепам, 2 мг/кг + галоперидол, 1 мг/кг

 Рис. 5.4. Вплив сполуки 18 на вираженість «пози лектора» у щурів після 

уведення галоперидолу (n=10).  

 

Отже, діазепам і сполука 18 достовірно не впливали на каталептогенні 

ефекти галоперидолу, що спричинені антагоністичним впливом на σ1 – 

рецептори. 

  

5.2.2 Вплив сполуки 18 на стереотипну поведінку, викликану введенням 

агоніста постсинаптичних дофамінових рецепторів ‒ апоморфіна 

 

 Тест із введенням великих доз апоморфіну (10-25 мг/кг) використовується 

для виявлення впливу сполук на постсинаптичні дофамінові рецептори в 

ніграстріальній ділянці ЦНС [140].  

Уведення внутрішньочеревинно апоморфіну в дозі 10 мг/кг 

експериментальним тваринам супроводжувалося розвитком стереотипних 

рухів: надмірним принюхуванням, лизанням, гризінням. Найвиразніша рухова 

стереотипія відмічалася на 60 хв від початку експерименту, а специфічна 

поведінка тривала до 120 хв дослідження (табл. 5.1) [149]. 

 

Виразність 
каталепсії, бали 

 30          60          90          120         150        180        210       240 час, хв 
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Таблиця 5.3 

Вплив сполуки 18 на стереотипну поведінку щурів, викликану введенням 

апоморфіну (M±m, n=10) 

  

Досліджувана група Латентний період 

початку сереотипії, с 

Тривалість сереотипної 

поведінки, хв 

Апоморфін, 10 мг/кг 

(контрольна патологія) 

98,1±5,4 129,7±4,2 

Діазепам, 2 мг/кг + 

апоморфін, 10 мг/кг 

127,4±4,3* 

 

104,4±3,2* 

 

Сполука 18, 12 мг/кг + 

апоморфін, 10 мг/кг 

104,7±4,1** 121,7±5,0** 

 Примітки: 

 1. * ‒ р<0,05 у порівнянні з апоморфіном (контрольна патологія); 

2. ** ‒ р<0,05 у порівняно з діазепамом; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

 На тлі застосування діазепаму збільшувався час початку стереотипних 

рухів у 1,3 разу (р <0,001) і вірогідно зменшувалась тривалість стереотипії в 1,2 

разу в порівнянні з уведенням тільки дофаміноміметика (табл. 5.3). 

Під впливом препарату порівняння діазепаму вірогідно не змінювалася 

динаміка розвитку стереотипної поведінки та гіпотермічної реакції, викликаної 

введенням апоморфіну протягом усього періоду спостереження за щурами 

(табл. 5.4 і табл. 5.5). 

 Застосування речовини з лабораторним шифром 18 вірогідно не впливало 

на час латентного періоду та тривалість апоморфінової стереотипії порівняно з 

контрольною патологією й поступалося за даними показниками препарату 

порівняння (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.4 

Вплив сполуки 18 на динаміку розвитку стереотипної поведінки в щурів, 

викликану введенням апоморфіну (10 мг/кг) Me (25%;75%) (n=10) 

 

Досліджувана група Інтенсивність стереотипії, бали 

30 хв 60 хв 90 хв 120 хв 

Апоморфін, 10 мг/кг 

(контрольна патологія) 

2,0(1,0;3,0) 2,0(1,0;3,0)  1,0(0,0; 2,0) 0,0(0,0;1,0) 

Діазепам, 2 мг/кг + 

апоморфін, 10 мг/кг 

1,0(1,0;2,0) 1,5(1,0;3,0) 1,0(0,0;1,0) 0,0(0,0;1,0) 

Сполука 18, 12 мг/кг + 

апоморфін, 10 мг/кг 

1,5(1,0;3,0) 2,0(1,0;3,0) 1,0(1,0;1,0) 0,0(0,0;1,0) 

Примітк. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Профілактичне введення сполуки 18 подібно до діазепаму, істотно не 

змінювало виразність стереотипної поведінки й температуру тіла щурів 

протягом усього періоду спостереження на тлі введення апоморфіну (табл. 5.4, 

табл. 5.5). 

 Таблица 5.5 

Вплив сполуки 18 на динаміку розвитку гіпотермії в щурів, викликану 

введенням апоморфіну (M±m, n=10) 

 

Досліджувана група Ректальна температура, 0C 

30 хв 60 хв 90 хв 120 хв 

1 2 3 4 5 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

37,6±0,20 37,5±0,24 37,5±0,16 37,6±0,20 
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Продовж. табл.5.5 

1 2 3 4 5 

Апоморфін, 10 мг/кг 

(контрольна патологія)  

35,2±0,15* 34,5±0,13* 35,5±0,11* 36,4±0,19* 

Діазепам, 2 мг/кг + 

апоморфін, 10 мг/кг 

35,1±0,11 34,7±0,14  35,3±0,11 36,4±0,13 

Сполука 18, 12 мг/кг + 

апоморфін, 10 мг/кг 

35,2±0,14 34,6±0,13 35,4±0,10 36,6±0,15 

 Примітки: 

 1. * ‒ р<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

 2. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Отже, досліджувана сполука не посилювала й не зменшувала ефекти 

апоморфінової стереотипії та гіпотермію в експериментальних тварин. Це може 

свідчити, що вона не виявляє антагоністичного впливу на D2-рецептори в ЦНС та 

істотно не впливає на активність МАО. 

 

 5.2.3 Зміни ефектів сполуки 18 на тлі попередника дофаміну ‒                   

L-3,4-діоксифенілаланіну 

 

Аналіз наявності в сполуки-лідера дофамінотропної активності був би не 

повним без дослідження її взаємодії з попередником дофаміну, яким виступає 

L-ДОФА.  

При спостереженні за тваринами через 30 хв після введення 100 мг/кг L-

ДОФА (контрольна група І) встановлено, що в них не спостерігалося виразного 

екзофтальму, пілоерекції, гіперсалівації та був характерний розвиток гіпотермії. 

Слід відзначити, що на 60 хв та 90 хв також після уведення 100 мг/кг L-ДОФА 

показники вегетативної нервової системи не зазнавали вірогідних зрушень 

(табл. 5.6, рис. 5.5, рис. 5.6) [99, 297]. 

 



183 
 

Таблиця 5.6 

Вплив сполуки 18 на ефекти L-ДОФА (100 мг/кг)при внутрішньочеревинному введенні щурам  

 Me (25%;75%) (n=10)  

Досліджувана група Екзофтальм, бали Гіперсалівація, бали 

30  

хвилин 

60 

 хвилин 

90  

хвилин 

30  

хвилин 

60  

хвилин 

90  

хвилин 

L-ДОФА, 100 мг/кг 

(контрольна патологія І) 

0(0; 1,0) 0(0; 1,0) 0(0; 1,0) 0(0; 1,0) 0(0; 1,0) 0(0; 1,0) 

L-ДОФА 500 мг/кг 

(контрольна патологія ІІ) 

1,0(1,0; 2,0)* 2,0(1,0; 2,0)* 2,0(1,0; 2,0)* 2,0(1,0; 3,0)* 3,0(1,0; 3,0)* 3,0(2,0; 3,0)* 

Діазепам, 2 мг/кг +  

L-ДОФА, 100 мг/кг 

0(0; 1,0)** 0(0; 1,0)** 0(0; 1,0)** 0(0; 1,0)** 0(0; 1,0)** 0(0; 1,0)** 

Сполука 18, 12 мг/кг +  

L-ДОФА, 100 мг/кг  

1,0(0; 2,0)* 1,0(0; 2,0)*,**,# 1,0(0; 2,0) *,**,# 1,0(1,0; 2,0)* 1,0(1,0;2,0)*,** 2,0(1,0;3,0)*,** 

 Примітки: 

 1. * ‒ р<0,05 у порівнянні з L-ДОФА (100 мг/кг) (контрольна патологія І); 

 2. ** ‒ р<0,05 у порівнянні з L-ДОФА (500 мг/кг) (контрольна патологія ІІ); 

3. # ‒ р<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

4. n ‒ кількість щурів у групі. 

1
8

3
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Рис. 5.5. Вплив сполуки 18 на розвиток пілоерекції в щурів, що викликана 

введенням L-3,4-діоксифенілаланіну (100 мг/кг) (% тварин у групі).  

1. L-3,4-діоксифенілаланін 100 мг/кг (контрольна патологія І); 

 2. L-3,4-діоксифенілаланін 500 мг/кг (контрольна патологія ІІ); 

 3. Діазепам, 2 мг/кг + L-3,4-діоксифенілаланін 100 мг/кг; 

 4 . Сполука 18, 12 мг/кг + L-3,4-діоксифенілаланін 100 мг/кг; 

 5. * - вірогідні відмінності у порівнянні з контрольною патологією І; 

 6 . **- вірогідні відмінності у порівнянні з контрольною патологією ІІ. 

 

Через 30 хв після введення L-ДОФА (500 мг/кг) (контрольна група ІІ) у 

щурів спостерігалися симптоми, що характерні для збудження вегетативної 

нервової системи, а саме: розвивався екзофтальм, пілоерекція та посилене 

слиновиділення, що вірогідно відрізнялося від показників контрольної патології 

І. За цих умов у тварин відмічалась виразна гіпертермія (табл. 5.6, рис. 5.5, рис. 

5.6).  

Через 60 хв від початку експерименту відмічалося збільшення виразності 

екзофтальму. При цьому, пілоерекція спостерігалась у 100% щурів у групі на 

тлі подальшого посилення гіперсалівації та гіпертермічної реакції.  

 

% 

          30 хвилин                     60 хвилин                   90 хвилин 

* * 
* 

*,** 
*,** *,** 

1     2     3    4   1     2     3    4   1    2     3     4 
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Рис. 5.6. Вплив сполуки 18 на розвиток гіпотермії в щурів, яку викликало 

введення L-3,4-діоксифенілаланіну (100 мг/кг) (n=10). 

 1. Контроль на ін’єкцію (контрольна група); 

2. L-3,4-діоксифенілаланін 100 мг/кг (контрольна патологія І); 

 3. L-3,4-діоксифенілаланін 500 мг/кг (контрольна патологія ІІ); 

 4. Діазепам, 2 мг/кг + L-3,4-діоксифенілаланін 100 мг/кг; 

 5.Сполука 18, 12 мг/кг + L-3,4-діоксифенілаланін 100 мг/кг; 

 6.  ̂- вірогідні відмінності в порівнянні з контролем на ін’єкцію; 

 7. * - вірогідні відмінності в порівнянні з контрольною патологією І; 

 8. **- вірогідні відмінності в порівнянні з контрольною патологією ІІ. 

9. # ‒ вірогідні відмінності порівняно з діазепамом. 

 

В останній термін дослідження зберігалася надмірна активація тонусу 

вегетативної нервової системи, що обумовлена надлишком дофаміну (див. табл. 

5.6, рис. 5.4, рис. 5.6). Уведення діазепаму на тлі малих доз L-ДОФА вірогідно 

не посилювало ефекти попередника дофаміну протягом усього терміну 

спостереження.  

 При аналізі показників вегетативного балансу щурів встановлено, що 

застосування речовини 18 через 30 хв на тлі введення 100 мг/кг попередника 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

                30 хв                                     60 хв                                   90 хв 

 ̂
 ̂

 ̂

* * * 

,̂** 

*,# 

,̂** ,̂** 

*,# 
*,# 

Температура, 0C 
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дофаміну потенціювало вегетотропні ефекти L-ДОФА. Про це свідчило вірогідне 

збільшення екзофтальму та гіперсалівації порівняно з таким у групі контрольна 

патологія І. При цьому пілоерекція виникла в 40% щурів (табл. 5.6, рис. 5.5).   

Через 60 хв при застосуванні сполуки 18 відмічалося потенціювання 

ефектів малих доз попередника катехоламінів, що супроводжувалося 

посиленням екзофтальму, пілоерекція виникала в більшої кількості тварин, 

відмічалася гіперсалівація, хоча значення показників були значно меншими від 

контрольної патології ІІ. В останній термін зберігалась аналогічна тенденція 

потенціювання сполукою 18 вегетативних ефектів попередника дофаміну (табл. 

5.6, рис. 5.5, рис. 5.6). 

 Отже, при аналізі впливу сполуки 18 на дофамінергічну нейромедіаторну 

систему показано, що вона не впливала на специфічні фармакодинамічні ефекти 

галоперидолу та апоморфіну, однак підсилювала ефекти малих доз L-ДОФА, про 

що свідчило посилення в щурів екзофтальму, гіперсалівації та пілоерекції.  

 

5.3 Вплив сполуки 18 на серотонінергічну нейромедіаторну систему на фоні 

ефектів 5-окситриптофану  

 

 Для оцінки впливу похідного 2-оксоіндоліну на серотонінергічну передачу 

виконували тести з уведенням 5-окситриптофану (рис. 5.7, рис. 5.8) [107]. Це дає 

змогу встановити здатність речовини впливати на активність МАО.  

Уведення малих доз 5-окситриптофану, 50 мг/кг (контрольна патологія І) 

викликало поодинокі кивання головою та практично не впливало на тремор 

голови та тіла у щурів протягом усього періоду дослідження (рис. 5.7, рис. 5.8).  

Препарат порівняння діазепам через 10 хв після введення 5-

окситриптофану та в наступні терміни спостереження вірогідно збільшував 

кількість кивань головою та не підсилював тремору голови та тулуба порівняно 

з показниками у групі контрольна патологія І (рис. 5.7, рис. 5.8). 

Уведення сполуки 18 суттєво не потенціювало ефекти малих доз 

попередника 5-НТ. Це підтверджувалося відсутністю вірогідних змін протягом 
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всього періоду експерименту в показниках гіперкінетичного синдрому в щурів у 

порівнянні з результатами групи з контрольною патологією І (рис. 5.7 і рис. 5.8).  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

5-Окситриптофан, 50 мг/кг (контрольна патологія І)

Діазепам, 2 мг/кг + 5-окситриптофан, 50 мг/кг

Сполука 18, 12 мг/кг + 5-окситриптофан, 50 мг/кг

 Рис. 5.7. Вплив сполуки 18 на кількість кивань головою в щурів на тлі 

введення 5-окситириптофану (50 мг/кг).  

 

 Отже, сполука 18 не посилювала нейротропні ефекти малих доз 5-

окситриптофану. Це може свідчити про те, що дана сполука не інгібує МАО і 

тим самим не підсилює серотонінергічні процеси в ЦНС. 

Уведення великих доз 5-окситриптофану, 300 мг/кг (контрольна патологія 

ІІ) сприяло появі виразного гіперкінетичного синдрому в тварин у вигляді 

інтенсивного кивання головою. Посилений кивальний синдром тривав 

щонайменше 70 хв (табл. 5.7). При цьому, найбільш вираженим він був з 20 по 

40 хв досліду.  

Застосування діазепаму вірогідно зменшувало симптоми гіперкінезу в щурів 

на тлі великих доз 5-окситриптофану, починаючи з 20-ї хв дослідження (табл. 5.7). 

На 30 і 40 хв препарат порівняння зменшував кількість кивань в середньому в 2 

рази порівняно зі значеннями в групі контрольна патологія ІІ (р<0,001). У 

наступні терміни спостереження (50 ‒ 70 хв) відмічалась аналогічна направленість 

Кількість 

    10            20            30            40             50            60          70  час, хв 



188 
 

дії, що може свідчити про певну антисеротонінову дію діазепаму.  

 

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

5-Окситриптофан, 50 мг/кг (контрольна патологія І)

Діазепам, 2 мг/кг + 5-окситриптофан, 50 мг/кг

Сполука 18, 12 мг/кг + 5-окситриптофан, 50 мг/кг

 Рис. 5.8. Вплив сполуки 18 на виразність тремору голови і тулуба в щурів 

на тлі дії 5-окситриптофану (50 мг/кг).  

   

Запобіжне введення сполуки 18 на тлі 300 мг/кг 5-окситриптофану 

модифікувало виразність гіперкінетичного синдрому в щурів, що 

супроводжувалося зменшенням кількості хитань головою через 20 хв у 2,1 

разу порівняно зі значеннями у групі контрольна патологія ІІ (р<0,001) (табл. 

5.7). Через 30 хв від початку експерименту ця речовина зменшувала кількість 

струшувань у 2,9 разу (р<0,001) у порівнянні з контрольною патологією ІІ і в 

1,4 разу порівняно з діазепамом (р<0,05). У наступні два терміни 

спостереження також відмічалося зменшення хитань головою в дослідних 

тварин у 2,3 і 1,4 разу відповідно (р<0,001 ‒ р<0,01) порівняно з введенням 

лише 300 мг/кг 5-окситриптофану. Через 60 хв сполука-лідер достовірно 

збільшувала кількість кивань головою у експериментальних тварин у 

порівнянні з діазепамом. На 70 хв спостереження вона викликала лише 

тенденцію до зменшення кількості струшувань головою порівняно з 

введенням 5-окситриптофану. 
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Таблиця 5.7 

Вплив сполуки 18 на виразність кивального синдрому в щурів на тлі введення великих доз 5-окситриптофану, 

300 мг/кг (M±m, n=10) 

 

Досліджувана група Кількість струшувань головою 

10 хв 20 хв 30 хв 40 хв 50 хв 60 хв 70 хв 

5-Окситриптофан, 300 мг/кг 

(контрольна патологія ІІ) 

4,6±0,43 7,8±0,76 11,7±1,3 9,0±0,71 6,40±0,56 3,7±0,42 2,0±0,18 

Діазепам, 2 мг/кг + 5-

окситриптофан, 300 мг/кг  

3,4±0,40 4,0±0,26* 5,5±0,40* 4,6±0,37* 3,7±0,26* 2,2±0,20* 1,4±0,16* 

Сполука 18, 12 мг/кг +  

5-окситриптофан, 300 мг/кг  

3,1±0,43 3,7±0,30* 4,0±0,49* 4,2±0,36* 4,7±0,33*,** 3,7±0,30*,** 1,6±0,31 

 Примітка: 

 1. * ‒ р<0,05 у порівнянні з 5-окситриптофаном (контрольна патологія ІІ); 

 2. ** ‒ р<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 3. n ‒ кількість тварин у групі. 

1
8

9
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Отже, аналіз проведеного дослідження показав, що застосування сполуки 

18 на тлі введення малих доз 5-окситриптофану суттєво не посилювала ефекти 

попередника 5-НТ. Однак, застосування сполуки 18 на фоні великих доз 5-

окситриптофану, зменшувала прояви кивального синдрому, що може свідчити 

про виразну антисеротонінову дію, яка, вочевидь, обумовлена блокадою 

серотонінових рецепторів і/або зворотного захоплення 5-НТ. 

 

5.4 Вплив сполуки 18 на холінергічну нейромедіаторну систему 

 

Холінергічна нейромедіація відіграє одну з провідних ролей у розвитку та 

прогресуванні патології ЦНС. Є відомості про участь холінергічної системи 

мозку в патогенезі тривожних розладів [273]. Нікотин виявляв анксіолітичну 

дію при клінічному застосуванні в людей і відтворенні експериментальних 

моделей тривоги. Також зменшення чутливості Н-ХР викликало 

анксіолітикоподібний ефект [208]. Також правомірно припустити, що однією із 

складових анксіолітичної дії перспективних анксіолітичних препаратів може 

бути вплив на холінергічну систему ЦНС. Слід відзначити, що до похідних 

дифенілметану належить М-холіноблокатор амізил [115]. Дослідження 

взаємодії потенційних анксіолітиків з основними нейромедіаторними 

системами головного мозку є важливим етапом з’ясування їх механізмів дії. 

Наявність центральної холінергічної активності в нейротропному спектрі 

сполуки 18 оцінювали за її здатністю змінювати тривалість та інтенсивність 

тремору, який викликали ареколін і нікотин в експериментальних тварин (табл. 

5.8, табл. 5.9) [22].  

Введення класичного центрального М-холіноміметика ареколіну в дозі 15 

мг/кг спричиняло в щурів виникнення дрібноамплітудного тремору всього тіла 

загальною тривалістю близько 25 хв. Також ареколін знижував ректальну 

температуру тіла в щурів у порівнянні з інтактною групою тваринами (37,6 0C) 

(табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 

Вплив сполуки 18 на ефекти ареколіну в щурів (M±m, n=10) 

  

Досліджувана група Латентний 

період настання 

тремору, с 

Загальна 

тривалість 

тремору, с 

Ректальна 

температура, 

С0 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

‒ ‒ 37,9±0,14 

Ареколін, 15 мг/кг 

(контрольна патологія) 

56,1±2,31 1509±35,8 35,3±0,18* 

Діазепам, 2 мг/кг + ареколін, 

15 мг/кг 

125,0±12,5** 1441±76,2 35,7±0,15 

Сполука 18, 12 мг/кг + 

ареколін, 15 мг/кг 

82,0±8,42**,# 824,0±47,9**,# 35,5±0,12 

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкцію (контрольна група). 

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з ареколіном (контрольна патологія). 

 3. # ‒ <0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 4. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Застосування діазепаму за 1 год до введення ареколіну пролонгувало 

тривалість латентного періоду початку тремору в 2,2 разу порівняно з 

контрольною патологією (р<0,001). При цьому препарат порівняння вірогідно не 

впливав на загальну тривалість тремору та гіпотермію, що викликав М-

холіноміметик (табл. 5.8).   

 Запобіжне введення сполуки 18 на тлі ареколіну вірогідно подовжувало 

тривалість латентного періоду початку тремору та зменшувало загальну 

тривалість тремору в 1,8 разу (р<0,001) порівняно з контрольною патологією. 

При цьому не спостерігалося підвищення ректальної температури у щурів.  

 Отже, профілактичне введення сполуки 18 зменшувало прояви тремору на 
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тлі дії ареколіну, тобто чинило М-холіноблокувальну дію, яка була активніша за 

діазепам.  

На наступному етапі дослідження вивчали роль Н-холінореактивних 

структур у механізмах анксіолітичної дії сполуки 18.  

Введення нікотину супроводжувалося збудженням Н-холінорецепторів, що 

призвело до розвитку тремору та гіпотермії (табл. 5.9).  

 Таблиця 5.9 

Вплив сполуки 18 на ефекти нікотину в щурів (M±m, n=10) 

 

Досліджувана група Латентний 

період настання 

тремору, с 

Загальна 

тривалість 

тремору, с 

Ректальна 

температура, 

С0 

Контроль на ін’єкцію 

(контрольна група) 

- - 37,9±0,14 

Нікотин, 0,1 мг/кг 

(контрольна патологія) 

34,0±2,31 43,2±3,37 36,2±0,22* 

Діазепам, 2 мг/кг + нікотин, 

0,1 мг/кг  

43,8±2,02** 33,4±1,88** 36,1±0,20 

Сполука 18, 12 мг/кг + 

нікотин, 0,1 мг/кг 

41,8±1,60** 34,1±1,73** 36,2±0,19 

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на ін’єкуію (контрольна група). 

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з нікотином (контрольна патологія). 

 3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Встановлено, що діазепам збільшував час латентного періоду настання 

тремору в 1,3 разу порівняно з введенням нікотину (р<0,01). Також він 

вірогідно зменшував загальну тривалість тремору, викликану класичним Н-

холіноміметиком (табл. 5.9). 
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 Профілактичне введення сполуки 18 вірогідно збільшувало латентний 

період настання тремору та зменшувало тривалість тремору порівняно з 

введенням Н-холіноміметика без корекції, однак сполука не попереджала 

зниження ректальної температури у щурів.  

 Як бачимо, профілактичне введення сполуки 18 зменшувало прояви 

вегетативних розладів, викликаних нікотином. Сполука-лідер впливала на 

показники нікотинового тремору на рівні препарату порівняння й виявляла 

достатню ефективність.  

 

5.5. Дослідження взаємодії сполуки 18 з ГАМК-ергічною системою 

 

Відомо, що пентилентетразол є блокатором хлорного іонофора ГАМКА-

бензодіазепінового хлоріонофорного комплексу. При цьому він викликав не 

тільки судоми, але й тривожний стан при системному введенні [298]. Показано, 

що в пентилентетразолу анксіогенна та конвульсивна дія опосередкована 

НМДА-рецепторами [372] і не останню роль у цьому процесі відіграє активація 

пресинаптичних 5-НТ1В-рецепторів, що обмежують викид 5-НТ у синаптичну 

щілину [74]. 

Уведення пентилентетразолу (80 мг/кг) викликало розвиток класичного 

судомного синдрому. При цьому летальність тварин становила 50% (табл. 5.10) 

[59, 98, 395].  

Вцілому профілактичне застосування діазепаму зменшувало 

інтенсивність судом у 1,5 разу (р<0,001) у порівнянні з введенням самого 

пентилентетразолу. Препарат порівняння на тлі судомного агенту вірогідно 

збільшував час латентного періоду розвитку судом і зменшував кількість 

судомних актів у 1,8 разу у порівнянні з контрольною патологією (р<0,001). За 

цих умов він зменшував тривалість судомного періоду в 2 рази та суттєво 

знижував летальність тварин, що викликав пентилентетразол без 

фармакокорекції (табл. 5.10). 
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Таблиця 5.10 

Вплив сполуки 18 на розвиток судом у щурів, що викликані введенням 

пентилентетразолу (M±m, n=10) 

  

Досліджувана 

група 

Латентний 

період, с 

Кількість 

судом на 

тварину 

Тривалість 

судом, с 

Леталь-

ність тва-

рин у групі 

Інтенсив-

ність, бали 

Пентилентетразол,  

80 мг/кг (кон- 

троль-на патологія) 

312,5±26,8 10,6±0,84 2800±296 5/10 5,5±0,16 

Діазепам, 2 мг/кг + 

пентилентетразол, 

80 мг/кг 

417,5±29,3* 5,9±0,43* 1409±123* 1/10 3,6±0,37* 

Сполука 18, 12 

мг/кг + пентилен-

тетразол, 80 мг/кг 

603,2±30,9*,** 5,1±0,54* 1208±60* 1/10 3,3±0,36* 

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з пентилентетразолом (контрольна патологія); 

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

 Під впливом сполуки 18 збільшувалася тривалість латентного періоду 

початку судом у 1,9 разу (р<0,001) і вірогідно зменшувалася кількість судомних 

актів у порівнянні з контрольною патологією. Дана сполука зменшувала 

тривалість судомного періоду в 2,3 разу (р<0,001) і при цьому не спостерігалося 

летальних випадків. Аналогічно до дії діазепаму, вона зменшувала 

інтенсивність судомного синдрому в 1,7 разу порівняно з введенням 

пентилентетразолу (р<0,001). Слід зазначити, що під дією речовини 18 

достовірно подовжувався латентний період початку судом, які викликав 

пентилентетразол, у порівнянні з діазепамом у 1,5 разу (табл. 5.10). 
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 Отже, досліджувана сполука ефективно коригувала судомний синдром, 

викликаний уведенням антагоністів ГАМКА-рецепторів. 

 У другій серії дослідів судомну патологію моделювали за допомогою 

застосування пікротоксину. Його уведення викликало розвиток класичного 

конвульсивного синдрому, що закінчувався 100% загибеллю 

експериментальних тварин (табл. 5.11). 

 Таблиця 5.11 

Вплив сполуки 18 на розвиток судом у щурів, що викликані введенням 

пікротоксину (M±m, n=10) 

 

Досліджувана 

група 

Латентний 

період, с 

Кількість 

судом на 

тварину 

Тривалість 

судом, с 

Летальність 

тварин у 

групі 

Інтенсив-

ність, 

бали 

Пікротоксин, 5 

мг/кг (контрольна 

патологія) 

510,4± 

35,7 

12,1± 

1,10 

1975± 

115 

10/10 5,9± 

0,10 

Діазепам, 2 мг/кг 

+ пікротоксин, 5 

мг/кг 

1200± 

50,7* 

7,33± 

0,62* 

1719± 

162 

0/10*(χ2) 4,2± 

0,20* 

Сполука 18, 12 

мг/кг + пікроток-

син, 5 мг/кг 

1009± 

41,4*,** 

6,40± 

0,52* 

1674± 

95,0 

0/10*(χ2) 4,1± 

0,30* 

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з пікротоксином (контрольна патологія); 

 2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

 3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Під впливом діазепаму латентний період початку судом збільшувався в 

2,4 разу (р<0,001), а кількість судом зменшилася в 1,7 разу в порівнянні з 

контрольною патологією (р<0,001). Класичний анксіолітик зменшував 
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інтенсивність судом у 1,4 разу (р<0,001) і летальність тварин у порівнянні з 

уведенням конвульсанта (р<0,001, χ2) (табл. 5.11). 

 Під впливом сполуки 18 відмічалося подовження латентного періоду 

початку судом у 2 рази (р<0,001) і зменшення кількость судом в 1,9 разу в 

порівнянні з введенням пікротоксину (р<0,001). У тварин вірогідно 

зменшувалася тривалість судом і не реєструвалися летальні випадки порівняно 

з контрольною патологією. Також, сполука 18 вірогідно зменшувала 

інтенсивність ковульсій у щурів у порівнянні з введенням діазепаму. При цьому 

істотна різниця між діазепамом і сполукою 18 спостерігалась тільки при 

порівнянні часу латентного періоду початку судомних актів (табл. 5.11). 

 Отже, за результатами проведених досліджень встановлена здатність 

речовини 18 відтерміновувати початок судом або запобігати летальності, що 

може свідчитити про наявність протисудомних властивостей і позитивний 

вплив цієї сполуки на обмін і синтез ГАМК і, вочевидь, збільшення потужності 

ГАМК-ергічної системи. За протисудомною дією сполука 18 перевершує 

діазепам, на що вказувало подовження латентного періоду початку судом і 

відсутність летальності щурів на фоні введення пентилентетразолу. 

Як бачимо, за результатами проведених досліджень встановлена дія 

сполуки 18 на нейромедіаторні системи ЦНС. Сполука-лідер виявляла 

антагонізм до клонідину, не впливала на ефекти галоперидолу та апоморфіну, 

підсилювала ефекти малих доз L-ДОФА, виявляла антисеротонінову дію в 

тестах з 5-окситриптофаном, виявляла М-холіноблокувальну і Н-

холіноблокувальну дію за результатами тестів з ареколіном і нікотином, 

стимулювала ГАМК-ергічну систему, що підтверджувалось у тестах з 

пентилентетразолом і пікротоксином. 

 

 Висновки до розділу 5: 

1. При запобіжному її введенні сполука 18 виявляла адренотропну дію, 

що підтверджувалося здатністю коригувати негативні зміни емоційно-

поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле», що викликав клонідин. Сполука-
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лідер виявляла антиклонідинову дію, що підтверджувалося попереджуванням 

розладів зростання латентного періоду першого переміщення, пригнічення 

вертикальної та горизонтальної активності, а також збільшувала кількість 

виходів до центру відкритого поля та підтримувала емоційну сферу щурів через 

1 і 24 год.  

 2. У сполуки 18 не спостерігалося прямої дофаміноміметичної дії. Про це 

свідчила видсутність її впливу на специфічні фармакодинамічні ефекти 

галоперидолу. Речовина не змінювала ступеня каталепсії за критерієм 

збереження «пози лектора» порівняно з контрольною патологією. 

 3. Застосування речовини з лабораторним шифром 18 безпосередньо не 

впливало на D-рецептори в ЦНС. Це підтверджувалося відсутністю змін часу 

латентного періоду розвитку, тривалості й інтенсивності апоморфінової 

стереотипії та температуру тіла протягом усього періоду спостереження за 

щурами на тлі сполуки-лідера. 

 4. Встановлено, що сполука 18 потенціювала ефекти малих доз L-ДОФА 

(100 мг/кг), що виявлялося посиленням екзофтальму, гіперсалівації та 

пілоерекції в усі терміни спостереження на відміну від діазепаму.  Це може бути 

результатом посилення речовиною ефектів моноамінергічної системи. 

 5. Сполука 18 на тлі дії 5-окситриптофану (50 мг/кг) не посилювала 

кивання головою та тремор голови й тулуба, однак зменшувала кількість хитань 

головою при комбінованому застосуванні з попередником 5-HT (300 мг/кг). Це 

може означати, що для речовини характерна антисеротонінова активність.  

 6. Сполука-лідер виявляла центральну холіноблокувальну дію. Про це 

свідчило збільшення тривалість латентного періоду початку тремору та 

зменшення тривалості гіперкінезів на тлі М-холіноміметика ареколіна та Н-

холіноміметика нікотина. 

 7. Застосування сполуки 18 посилювало ГАМК-ергічну нейротрансмісію, 

що верифіковано на підставі збільшення латентного періоду початку судом, 

зменшення кількості, тривалості, інтенсивності конвульсій та летальності 

щурів, що викликали пентилентетразол і пікротоксин.  
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Наукові праці, що опубліковані за матеріалами розділу 5: 

 1. Сидоренко А. Г., Луценко Р. В. Антидепресивна активність похідних 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти при моделюванні клофелінової депресії. 

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної 

стоматологічної академії. – 2012. – Т. 12, вип. 4 (40). – С. 161–164. (Внесок 

дисертанта – моделювання клофелінової патології та вивчення ефективності 

сполуки 18 на її тлі, збір і статистичний аналіз отриманих даних, написання та 

підготовка статті до друку). 

2. Луценко Р. В., Сидоренко А. Г., Бобирьов В. М. Вплив похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на ефекти малих доз L-3,4-

диоксифенілаланіну. Проблеми екології та медицини. 2013. Т. 17, № 1–2. С. 70-

73. (Особистий внесок – проведення експерименту з введенням L-3,4-

диоксифенілаланіну та сполуки 18, опрацювання, статистичний аналіз даних та 

написання статті). 

 7. Луценко Р. В. Экспериментальная оценка противосудорожного действия 

производного 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты. Казанский медицинский 

журнал. 2015. Т. 96, №2. С. 203–208. 

 8. Сидоренко А. Г., Луценко Р. В. Влияние этилового эфира и амида 2-

оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты на эффекты апоморфина у крыс . Журнал 

Гродненского государственного медицинского университета. 2016. Т. 55, № 3. 

123–128. (Особистий внесок – моделювання патології, відбір і підготовка 

матеріалу, статистичний аналіз і узагальнення результатів дослідження 

написання та підготовка статті до друку). 
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РОЗДІЛ 6 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МЕХАНІЗМІВ ДІЇ СПОЛУКИ-ЛІДЕРА 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НЕВРОЗІ 

 

 Патологічний страх, тривога, різні види фобії (соціофобія, агарофобія та 

ін.) панічні розлади, обсесивно-компульсивні розлади, генералізована тривога 

та посттравматичні стресорні розлади є найпоширенішими серед психічної 

патології та, крім цього, ще й спричиняють значні економічні проблеми [276, 

386]. При цьому невроз (функціональний розлад нервової системи) є 

найрозповсюдженішою патологією ЦНС, що потребує фармакокорекції. Серед 

експериментальних неврозів моделюють наступні стани: обмеження рефлекса 

(іммобілізаційний стрес), зміни добового ритму (десинхроноз аферентних 

збуджень), зміни ієрархічних відносин (ізоляція, зоосоціальний стрес) і 

астенізація нервової системи [14].  

 У роботі застосували біомедичну модель експериментального неврозу, 

що може бути використана при розробці та доклінічних дослідженнях нових 

ефективних засобів для лікування невротичних розладів [14].  

 

6.1 Корекція сполукою 18 емоційно-поведінкових реакцій щурів  

  

Розвиток експериментального неврозу супроводжувався розладами 

емоційно-поведінкових реакцій у щурів. У тесті «піднесений хрестоподібний 

лабіринт» зменшилися кількість виходів у відкритий рукав у 2,1 разу (р<0,001), 

час перебування у відкритому рукаві в 2,7 разу (р<0,001) порівняно з 

показниками контрольної групи (табл. 6.1). Також вірогідно зменшувалася 

кількість зазирань у відкриті рукава 1,5 разу, зазирань до низу в 1,9 разу, а 

також відмічалося збільшення кількості болюсів у 1,4 разу (р<0,05) порівняно з 

таким у контрольній групі щурів.  
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Таблиця 6.1 

Вплив сполуки 18 на показники тривожності щурів у тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» при експериментальному неврозі (M±m, n=8)  

 

Досліддувана група Кількість 

виходів у 

відкриті 

рукава 

Час 

перебування 

у відкритому 

рукаві, с 

Кількість 

зазирань у 

відкриті 

рукава 

Кількість 

зазирань до 

низу 

Інтактний контроль 

(контрольна група) 

3,63±0,38 26,9±2,0 4,13±0,4 6,75±0,45 

Експериментальний 

невроз (контрольна 

патологія) 

1,75±0,25* 

 

9,90±0,77* 

 

2,75±0,31* 

 

3,63±0,57* 

 

Експериментальний 

невроз + діазепам, 

2 мг/кг 

3,25±0,37** 

 

18,2±1,89** 

 

3,38±0,42 

 

5,75±0,62** 

 

Експериментальний 

невроз +  

сполука 18, 12 мг/кг 

4,63±0,38** 

 

19,1±1,21*,** 

 

2,75±0,45* 

 

6,0±0,57** 

 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Профілактично-лікувальне введення класичного анксіолітика діазепаму в 

тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт», збільшувало кількість виходів у 

відкритий рукав і час перебування в ньому в 1,9 разу (р<0,01) і 1,8 разу 

(р<0,001) відповідно, а також збільшення кількості зазирань до низу в 1,6 разу 

(р<0,05) і зменшення кількості болюсів у 1,8 разу (р<0,01) порівняно зі 

значеннями при експериментальному неврозі.  
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Застосування сполуки 18 при експериментальному неврозі в тесті 

«піднесений хрестоподібний лабіринт» збільшувало кількість виходів у 

відкритий рукав у 2,7 разу (р<0,001), що сприяло збільшенню часу перебування 

у відкритій частині лабіринту в 1,9 разу (р<0,001) порівняно з контрольною 

патологією. Ця речовина позитивно впливала й на інші показники. Про це 

свідчила нормалізація кількості зазирань до низу й зменшення кількості 

болюсів у 2 рази (р<0,001) порівняно з показниками при експериментальному 

неврозі (табл. 6.1 і рис. 6.1).  

0

2

4

6

8

Інтактний контроль (контрольна група)

Експериментальний невроз (контрольна патологія)

Експериментальний невроз + діазепам, 2 мг/кг

Експериментальний невроз + сполука 18, 12 мг/кг

 Рис. 6.1. Вплив сполуки 18 на кількість болюсів у щурів у тесті 

«піднесений хрестоподібний лабіринт» при експериментальному неврозі.  

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

 2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією. 

3. У кожній групі 8 тварин. 

Поряд з тестом «піднесений хрестоподібний лабіринт» проводили 

дослідження змін емоційно-поведінкових реакцій щурів у тесті «чорно-біла 

камера» на тлі застосування сполуки 18 при експериментальному неврозі (табл. 

6.2).  

* 

** 
** 

Кількість 
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Таблиця 6.2 

Вплив сполуки 18 на показники тривожності щурів у тесті «чорно-біла камера» при  

експериментальному неврозі (M±m, n=8)  

 Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією. 

3. n – кількість тварин у групі. 

Досліджувана група Визирання у світлий відсік Виходи у світлий відсік Кількість 

болюсів Лат. період 

першого ви-

глядання, с 

Кількість 

визирань 

Час вигля-

дання, с 

Латентний 

період 

першого 

виходу, с 

Кількість 

виходів 

Час 

перебування 

у світлому 

відсіку,с 

Інтактний контроль 

(контрольна група) 

55,0±0,32 2,13±0,30 3,18±0,16 82,0±8,13 2,50±0,27 13,4±1,24 4,13±0,45 

Експериментальний невроз 

(контрольна патологія) 

74,8±3,02* 

 

1,25±0,16* 

 

1,81±0,23* 

 

109,6±6,24* 

 

1,38±0,18* 

 

7,38±0,84* 

 

6,50±0,42* 

 

Експериментальний невроз 

+ діазепам, 2 мг/кг 

57,1±3,61** 

 

1,63±0,18 

 

2,69±0,37 

 

83,5±7,46** 

 

2,13±0,30** 

 

13,6±2,10** 

 

4,63±0,50** 

 

Експериментальний невроз 

+ сполука 18, 12 мг/кг 

58,3±4,22** 

 

2,0±0,26** 

 

2,63±0,23** 

 

85,1±7,58** 

 

2,25±0,25** 

 

13,3±2,21** 

 

4,88±0,44** 

 

2
0

2
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 Встановлено, що експериментальний невроз змінював психофізіологічні 

характеристики щурів у тесті «чорно-біла камера». При цьому збільшився 

латентний період першого визирання в 1,4 разу (р<0,001), зменшилася кількість 

визирання в освітлений відсік камери в 1,7 разу (р<0,05) і вірогідного 

зменшився час визирання в 1,8 разу порівняно з інтактним контролем. На цьому 

тлі змінювалися показники реалізованої поведінки, на що вказувало збільшення 

латентного періоду першого виходу в 1,3 разу (р<0,02), зменшення кількості 

виходів в освітлений відсік камери в 1,8 разу (р<0,01) порівняно з інтактним 

контролем. Також вірогідно зменшувався час перебування в освітленому 

відсіку камери в 1,8 разу та збільшувалася кількість болюсів у 1,6 разу 

порівняно з таким в інтактному контролі (табл. 6.2). 

Встановлено, що тривале внутрішньошлункове введення діазепаму 

протягом 30 діб вірогідно зменшувало латентний період першого визирання в 

1,3 разу та збільшувало час визирання в освітлений відсік камери в 1,5 разу 

порівняно зі значеннями у групі контрольна патологія. Також препарат 

порівняння зменшував латентний період першого виходу в 1,3 разу (р<0,02), 

збільшував кількість виходів у 1,5 разу (р<0,05) та час перебування в 

освітленомі відсіку камери в 1,8 разу (р<0,05) порівняно з експериментальним 

неврозом. За цих умов діазепам зменшував кількість болюсів у 1,4 разу 

порівняно з контрольною патологією.  

Застосування речовини 18 зменшувало латентний період першого 

визирання в освітлений відсік камери в 1,3 разу (р<0,01), вірогідно збільшувало 

кількість і час визирання в освітлений відсік камери в 1,6 разу та в 1,5 разу 

(р<0,05) порівняно з контрольною патологією. Поряд з цим, сполука-лідер 

вірогідно зменшувала латентний період першого виходу і кількість виходів у 

1,3 разу та 1,6 разу відповідно, порівняно з показниками в групі контрольна 

патологія. Уведення цієї речовини вірогідно збільшувало час перебування 

щурів в освітленому відсіку камери в 1,8 разу (р<0,05) і зменшувала кількість 

болюсів у 1,3 разу (р<0,02) порівняно з таким при експериментальному неврозі 

(табл. 6.2). 
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У результаті проведеного дослідження встановлено, що сполука 18 

ефективно коригувала розлади емоційно-поведінкових реакцій при 

експериментальному неврозі, що підтверджувалось її позитивним впливом на 

показники в тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» у вигляді збільшення 

кількості виходів і зазирань, часу перебування та зазирання у відкриті рукава. 

Також речовина позитивно впливала на емоційно-поведінкові реакції тварин у 

тесті «чороно-біла камера». Сполуки 18 зменшувала латентний період першого 

визирання і виходу, кількість визирань і виходів, загальнтй час визирання та 

перебування в освітленому відсіку камери.  

 

6.2 Зміни харчової поведінки на тлі дії сполуки 18  

 

Ангедонія ‒ це втрата здатності отримувати задоволення від життя та 

виявляти інтерес до різних сфер своєї діяльності. Ангедонія виступає одним із 

головних симптомів багатьох психічних хвороб, таких як шизофренія, 

деперсоналізація, хвороба Паркінсона, депресивні та тривожні розлади [161, 

557]. При депресивних розладах ангедонія характеризується недовготривалими 

позитивними емоціями і хворі не отримують задоволення від них. Тривожні 

розлади супроводжуються ангедонією переважно харчового та сексуального 

характеру [282, 284]. Хронічний стресорний вплив формує ангедонію, що є 

одним із ключових симптомів невротичних розладів, корекція якої може 

свідчити про ефективність запропонованої терапії.  

 Встановлено, що експериментальний невроз у щурів викликав зменшення 

кількості підходів до поїлки в 1,9 разу (р<0,001) і зменшення загальної 

кількості випитої сахарози в 2,2 разу порівняно з інтактними тваринами 

(р<0,001) (табл. 6.3). При цьому в тесті надання переваги розчину сахарози 

спостерігалося вірогідне зменшення відсотку випитої води з цукром у 

порівнянні з контрольною групою (рис. 6.2) [394]. 

Після 4 тижнів відтворення неврозу введення препарату порівняння 

діазепаму вірогідно збільшувало кількість підходів до поїлки в 1,4 разу, кількість 
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випитої сахарози в 1,4 разу та відсоток спожитого цукру до загальної кількості 

рідини порівняно з таким при експериментальній патології (табл. 6.3, рис. 6.2).  

Таблиця 6.3 

Вплив сполуки 18 на харчову поведінку щурів у тесті споживання сахарози 

при експериментальному неврозі (M±m, n=8) 

 

Досліджувана група Кількість 

підходів до 

поїлки 

Кількість 

випитої сахарози 

за 1 підхід, г 

Загальна кіль-

кість випитої 

сахарози, г 

Інтактні + фізіологічний роз-

чин (контрольна група) 

7,13±0,52 1,21±0,15 8,13±0,61 

Експериментальний невроз 

(контрольна патологія) 

3,75±0,36* 

 

0,95±0,061 

 

3,73±0,25* 

 

Експериментальний невроз 

+ діазепам, 2 мг/кг 

5,38±0,42** 

 

1,02±0,068 

 

5,07±0,36*,** 

 

Експериментальний невроз 

+ сполука 18, 12 мг/кг 

5,13±0,35*,** 

 

0,97±0,66 

 

4,91±0,33*,** 

 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Профілактично-лікувальне застосування сполуки 18 ефективно 

протидіяло стану ангедонії, що розвивався у щурів при експериментальному 

неврозі. Вплив сполуки характеризувався збільшенням кількості підходів до 

поїлки з сахарозою в 1,4 разу (p<0,02) і кількості випитої сахарози в 1,3 разу 

(p<0,02) порівняно з показниками групи контрольна патологія (табл. 6.3). У цей 

період дана речовина вірогідно сприяла перевазі вживання щурами розчину 

сахарози перед вживанням води (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Вплив сполуки 18 на харчову поведінку щурів, що надавали 

перевагу споживанню сахарози при експериментальному неврозі (%).  

 1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

 2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією. 

3. У кожній групі 8 щурів. 

 

Отже, експериментальний невроз супроводжувався розвитком типових 

емоційно-поведінкових розладів (зменшення кількісних і якісних показників 

уживання сахарози). Профілактично-лікувальне застосування сполуки 18 

ефективно коригувало розвиток розладів смакових відчуттів у тварин і за 

активністю не поступалося препарату порівняння діазепаму. 

 

6.3 Вплив на обмін моноамінів 

 

6.3.1 Вплив сполуки 18 на рівень моноамінів у крові інтактних щурів 

 

 Рівень моноамінергічних нейротрансмітерів є одним із провідних 

параметрів, що характезизує функціональну активність головного мозку та 

вплив на неї фармакологічних засобів. Досить широко в науковому світі 

%

 

** 
** 

* 
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представлені особливості змін вмісту моноамінів та їх метаболітів у структурах 

головного мозку (гіпоталамусі, мигдалику, фронтальній корі та гіпокампі) при 

хронічній невротизації різного генезу, а також у нормі на тлі дії 

фармакологічних засобів [365, 433]. Однак являє теоретичний і практичний 

інтерес уточнення особливостей змін рівня моноамінів, їх співвідношення в 

крові та продуктів метаболізму як інтегральних показників, що відображають 

ефективність і механізм протективної дії нової сполуки, яка можливо буде 

рекомендуватися для лікування невротичних станів. 

Тривале застосування інтактними тваринами препарату порівняння 

діазепаму не впливало на рівень моноамінів у крові (табл. 6.2). Однак на тлі 

класичного анксіолітика спостерігалася тенденція до зменшення вмісту 

адреналіну в плазмі крові на 18% і збільшення рівня 5-НТ у сироватці крові на 

23% порівняно з контрольною групою тварин (табл. 6.4) [54, 95, 397].  

Таблиця 6.4 

Вплив сполуки 18 на рівень моноамінів у крові після 

внутрішньошлункового застосування в інтактних щурів протягом 30 діб 

(M±m, n=8) 

 

Досліджувана група Адреналін, 

плазма 

крові, нг/мл  

Норадрена- 

лін, плазма 

крові, нг/мл 

Дофамін, 

плазма крові,  

нг/мл 

Серотонін, 

сироватка 

крові, нг/мл 

Інтактні + 

фізіологічний розчин 

(контрольна група) 

47,9±3,64 92,4±6,36 36,2±3,40 862,0±63,1 

Діазепам, 2 мг/кг 40,6±2,75 86,5±4,08 38,5±2,90 105,07±137,0 

Сполука 18, 12 мг/кг 45,3±1,96 91,5±7,11 40,4±1,82 958,0±33,1 

Примітки: 

1. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Встановлено, що тривале внутрішньошлункове введення сполуки 18 
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протягом 30 діб вірогідно не впливало на вміст адреналіну і НА в плазмі крові 

порівняно з контрольною групою (табл. 6.4). В той же час мала місце тенденція 

до збільшення вмісту дофаміну на 12% порівняно з контрольною групою щурів.  

Експериментальні дані свідчать, що сполука 18 при тривалому 

внутрішньошлунковому застосуванні суттєво не впливає на вміст основних 

нейромедіаторів у плазмі або сироватці крові інтактних тварин. Такі 

результати, вочевидь, свідчать про безпечність досліджуваної сполуки, 

оскільки кількісні зміни моноамінергічної ланки в ЦНС є передумовою 

виникнення психоміметичного впливу та здатності викликати залежність та 

мнестичні розлади.  

Для більш детального вивчення впливу сполуки 18 на нейромедіаторні 

процеси обчислювали співвідношення норадреналін/дофамін, що дозволяє 

встановити інтенсивність обміну катехоламінів, оскільки в адренергічних 

нейронах попередником НА є дофамін.  

Тривале введення діазепаму не впливало на співвідношення НА до ДА 

порівняно з контрольною групою щурів (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Вплив сполуки 18 на співвідношення норадреналін/дофамін у 

плазмі крові після внутрішньошлункового застосування в інтактних щурів 

протягом 30 діб. У кожній групі 8 щурів. 

Фізіологічний розчин 

(контрольна група) 

Сполука 18, 

12 мг/кг 

Діазепам,  

2 мг/кг 

Од. 
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Аналогічна спрямованість показників, що досліджуються, спостерігалася 

при застосуванні сполуки 18 інтактним тваринам. Сполука незначно 

зменшувала співвідношення вмісту норадреналіну до дофаміну порівняно з 

контрольною групою (рис. 6.3).  

На наступне співвідношення адреналін/норадреналін, що може 

відображати активність фенілетиламін-N-метилтрансферази, тривале 

застосування діазепаму і сполуки 18 сутєво не впливало (рис. 6.4).  
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Рис. 6.4 Вплив сполуки 18 на коефіцієнт адреналін/норадреналін у плазмі 

крові через 30 діб після внутрішньощлункового застосування інтактним щурам. 

У кожній групі 8 щурів. 

 

Отже, поряд з особливостями змін абсолютних значень рівня 

нейротрансмітерів у крові, коливання їх співвідношення теж не були 

вірогідними, однак спостерігалася характерна тенденція до змін співвідношень 

основних нейромедіаторів, яка демоструює, що сполука 18, а також препарат 

порівняння діазепам, певною мірою, можуть стимулювати швидкість обігу 

катехоламінів. 
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6.3.2 Впив сполуки 18 на рівень моноамінів у крові щурів при 

експериментальному неврозі 

 

 Моделювання експериментального неврозу в щурів протягом 30 днів, 

поряд з розвитком змін поведінки та вираженої ангедонії, викликало у плазмі 

крові збільшення рівня адреналіну в 1,6 разу в порівнянні з таким у контрольній 

групі (р<0,001). Розвиток неврозу також супроводжувався вірогідним 

зменшенням вмісту НА та ДА в плазмі крові. За цих умов зменшувався рівень 

5-НТ у сироватці крові в 1,7 разу (р<0,01) порівняно зі значеннями у групі 

контрольної патології (табл. 6.5) [100, 138]. 

Таблиця 6.5 

Вплив сполуки 18 на рівень моноамінів у крові щурів при 

експериментальному неврозі (M±m, n=8) 

Досліджувана група Адреналін, 

плазма 

крові, пг/мл 

Норадрена-

лін, плазма 

крові, пг/мл 

Дофамін, 

плазма 

крові, пг/мл 

Серотонін, 

сироватка 

крові, нг/мл 

Інтактні + фізіологічний 

розчин (контрольна група) 

47,9±3,64 92,4±6,36 

 

36,2±3,40 

 

862,0±88,3 

 

Експериментальний невроз 

(контрольна патологія) 

75,4±4,85* 66,1±4,63* 21,8±1,52* 519,0±37,5* 

Експериментальний невроз 

+ діазепам, 2 г/кг 

63,3±3,81* 69,3±4,52* 34,2±2,27** 1119±88,8** 

Експериментальний невроз 

+ сполука 18, 12 мг/кг  

54,5±3,58** 89,1±4,41**,# 30,5±2,87** 1047±123** 

 Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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 При експериментальному неврозі зміни вмісту моноамінів у крові щурів 

відбувалися на тлі збільшення рівня продуктів їх метаболізму в сечі, на що 

вказувало підвищення рівня ГВК у 1,6 разу (р<0,001), концентрації ВМК у 2 

рази (р<0,001), а також збільшення концентрації 5-ОІОК у сечі в 1,9 разу 

(р<0,001) порівняно з показниками контрольної групи щурів (табл. 6.6).  

Таблиця 6.6 

Вплив сполуки 18 на вміст метаболітів обміну моноамінів у сечі при 

експериментальному неврозі у щурів (M±m, n = 8) 

  

Дослідувана група Гомованілінова 

кислота, пг/мл 

Ванілілміндаль-

на кислота, 

мкг/мл 

5-Оксііндол-

оцетова кислота, 

мкг/мл 

Інтактні + фізіологічний 

розчин (контрольна група) 

1,29±0,088 3,92±0,39 10,4±0,81 

Експериментальний 

невроз (контрольна 

патологія) 

2,03±0,120* 7,63±0,46* 19,3±1,39*  

Експериментальний 

невроз + діазепам, 2 мг/кг 

1,49±0,122** 5,77±0,47*,** 13,5±0,81*,** 

Експериментальний 

невроз + сполука 18, 12 

мг/кг 

1,43±0,07** 5,87±0,39*,** 12,9±1,12** 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

 Для загальної оцінки стану ферментних систем обміну катехоламінів 

розраховували співвідношення кінцевих продуктів метаболізму до початкових 

речовин (рис. 6.5). При порівнянні показників обміну моноамінів контрольної 
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патології з інтактною групою встановлено, що стан дофамінергічної системи 

характеризувався підвищенням співідношення ГВК/дофамін на 167%. Це може 

свідчити про посилене дезамінування дофаміну МАО.  
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Рис. 6.5. Вплив сполуки 18 на процеси обміну моноамінів при 

експериментальному неврозі у щурів (%). 

 

 Аналізуючи рівень НА у сироватці крові при невротичному стані, слід 

відзначити, що спостерігалося незначне збільшення на 19% співвідношення 

НА/дофамін, що на тлі зниження рівня ДА свідчить про зіставимі зміни 

активності дофамін-β-гідроксилази, яка бере участь у синтезі норадреналіну з 

дофаміну. Наступне співвідношення адреналін/норадреналін, що відображає 

активність фенілетиламін-N-метилтрансферази, свідчить на користь збільшення 

кількості адреналіну при експриментальній патології на 119%.  

 Стан перетворення НА на адреналін і далі до ВМК аналізували за 

співвідношенням ВМК/(норадреналін+адреналін), що відображало активність 

МАО та катехол-О-метилтрансферази. Це співвідношення збільшувалося на 

93% порівняно з таким в інтактних тварин і вказувало на значне збільшення 

ВМК/НА 
+ адреналін 

5-ОІОК/ 
5-НТ 

НА/ДА 
+ 5-НТ 

Адреналін/ 
НА 

% 

ГВК/ 
дофамін 
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кількості кінцевого продукту метаболізму цих моноамінів і прискорений їх 

кругообіг. 

 За цих умов співвідношення 5-ОІОК/5-НТ підвищилося на 207%. Такі 

результати свідчать, що досить значущі зміни метаболізму моноамінів 

спостерігаються саме в серотонінергічній нейромедіаторній ланці і 

супроводжуються надмірним руйнуванням 5-НТ при експериментальному 

неврозі.  

 Виявлені зміни рівнів моноамінів і стан ферментних систем їх обміну в 

цілому можуть відображати розлади медіаторних процесів, що відбуваються в 

організмі за умов невротичного стану.  

 Профілактично-лікувальне застосування діазепаму вірогідно підвищувало 

рівень дофаміну в плазмі крові та 5-НТ у сироватці крові щурів порівняно з 

показниками при експериментальному неврозі. При цьому не спостерігалося 

впливу на вміст крові адреналіну та норадреналіну в плазмі порівняно з таким у 

групі контрольної патології. Такі зміни вмісту моноамінів відбувалися поряд зі 

зменшенням у сечі ГВК в 1,4 разу (р<0,01) і вірогідним зниженням 

концентрациї інших метаболітів (ВМК і 5-ОІОК) порівняно зі значеннями в 

групі контрольна патологія (табл. 6.6).  

 Розглядаючи вплив класичного анксіолітика на співвідношення продуктів 

обміну моноамінів з їх попередниками, встановлено, що співвідношення 

ГВК/дофамін знизилось на 153% порівняно з контрольною патологією, що 

свідчить про гальмування дезамінування дофаміну ферментом МАО (рис. 6.4). 

При використанні діазепаму співвідношення ВМК/(норадреналін + адреналін), 

що характеризує метаболізм НА до адреналіну і далі до ВМК під дією МАО і 

катехол-О-метилтрансферази, знизилось на 37%, однак не досягало рівня 

інтактних тварин. Аналізуючи співвідношення 5-ОІОК/5-НТ, слід зазначити, 

що класичний анксіолітик нормалізував оборот 5-НТ.  

 Біосинтез НА на тлі застосування діазепаму супроводжувався зниженням 

співвідношення НА/ДА на 39% порівняно з контрольною патологією, що , 

вочевидь, вказує на зниження активності дофамін-β-гідроксилази, яка каталізує 
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синтез НА з дофаміну. При цьому співвідношення адреналіну до НА 

зменшилося на 44%, що свідчить про достатньо високу активність 

фенілетиламін-N-метилтрансферази та здатність діазепаму певною мірою 

впливати на синтез адреналіну за умов експериментального неврозу.  

 Отримані результати свідчать, що діазепам може сприяти відновленню 

метаболізму моноамінів, що виявлялося вірогідним зменшенням кількості 

кінцевих продуктів метаболізму та нормалізацією активності МАО. При цьому 

найбільшу активність діазепам виявляв на етапах збереження сталого рівня 

дофаміну та кількості й обміну 5-НТ. 

 Профілактично-лікувальне застосування сполуки 18 зменшувало рівень 

адреналіну й збільшувало рівень НА в плазмі крові в середньому в 1,4 разу 

порівняно з показниками при експериментальному неврозі (р<0,01). Також 

речовина вірогідно підвищувала рівень дофаміну в плазмі крові в 1,4 разу та 

рівень 5-НТ в сироватці крові у 2 рази порівняно з контрольною патологією 

(р<0,002) (табл. 6.5). Дана речовина серед моноамінів підвищувала рівень НА у 

плазмі крові в 1,3 разу більше порівняно з діазепамом (р<0,01). 

 При аналізі вмісту кінцевих продуктів метаболізму моноамінів у сечі 

встановлено, що сполука 18 вірогідно зменшувала кількість ГВК, що 

виділялася з організма, а також вміст у сечі ВМК у 1,3 разу (р<0,02), кількість 

5-ОІОК у 1,5 разу (р<0,01) порівняно з контрольною патологією без корекції 

(табл. 6.6).  

 Під впливом сполуки 18 знижувалося співвідношення ГВК/дофамін, що 

свідчило про нормалізацію активності МАО й, надалі призводило до 

підвищення рівня дофаміну (рис. 6.4). За цих умов зниження екскреції ГВК на 

тлі збільшення кількості дофаміну, вочевидь свідчило, що речовина коригувала 

рівень цього медіатора переважно за рахунок гальмування його руйнування. 

При застосуванні сполуки 18 значення співвідношення ВМК/(НА+адреналін) 

дещо знижувалося, що на тлі значень попереднього показника може свідчити 

про здатність речовини модифікувати активність катехол-О-метилтрансферази.  

 При введенні сполуки 18 відмічалося ефективне коригування 
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співвідношення 5-ОІОК/5-НТ, зрушене при неврозі. Такий результат може 

свідчити про нормалізацію активності ферментів, які беруть участь у процесах 

обміну та підтриманні сталого рівня 5-НТ. На тлі застосування сполуки 18 

співвідношення НА до дофаміну суттєво не змінювалось, однак відновлювався 

подальший метаболізм моноамінів. На це вказувало зменшення співвідношення 

адреналін/НА на 102% порівняно з таким при експериментальному неврозі.  

 Отримані результати свідчать, що N-(1-нафтіл)амід-2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти (сполука 18) ефективно коригував рівень моноамінів, 

зменшуючи вміст адреналіну й підвищуючи вміст норадреналіну, дофаміну і 5-

НТ у крові. Крім того, ця сполука зменшувала вміст продуктів обміну 

медіаторів (ГВК, ВМА і 5-ОІОК) у сечі та позитивно впливала на величину 

співвідношення продуктів реакції до їх попередників.  

 

6.4 Вплив сполуки 18 на ГАМК-ергічну систему  

 

 Серед нейромедіаторних систем головного мозку система ГАМК має 

ключове значення, оскільки до 50% синапсів головного мозку активуються 

цією амінокислотою [341, 441]. ГАМК-нейрони регулюють активність 

дофамінергічних, холінергічних, серотонінергічних та інших нейронів [539]. 

Порушення ГАМК-ергічної системи відіграє провідну роль у виникненні 

депресії, тривоги та судомних станів [285]. 

Застосування діазепаму в інтактних тварин вірогідно не впливало на 

вміст глутамінової кислоти в порівнянні з таким у групі контроль на ін’єкцію. 

Однак препарат порівняння підвищував вміст ГАМК в 1,2 разу (p<0,05) і 

вірогідно знижував активність ГАМК-Т у 1,6 разу порівняно зі значеннями у 

щурів контрольної групи (табл. 6.7) [28].  

Отже введення класичного анксіолітика протягом 30 діб змінювало 

активність ГАМК-ергічної системи, що виявлялося збільшенням кількості 

гальмівного нейромедіатора ГАМК переважно за рахунок пригнічення його 

руйнування.  
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 Сполука 18 вірогідно не впливала на вміст нейроактивних амінокислот, 

активність ферментів ГДК і ГАМК-Т у тканинах головного мозку. Це, 

вочевидь, свідчить про відсутність суттєвих змін ГАМК-ергічної системи під ї ї  

впливом при тривалому застосуванні (табл. 6.7).  

Таблиця 6.7 

Вплив сполуки 18 на показники ГАМК-ергічної системи інтактних 

щурів (M±m, n=8)  

 

Досліджувана група Головний мозок Сироватка 

Глутамінова 

кислота, 

мкмоль/г 

ГДК, мкмоль 

НАДФ/хв г 

білка  

ГАМК-Т, 

мкмоль/хв г 

білка  

ГАМК,  

нмоль/л 

Інтактні + 

фізіологічний розчин 

(контрольна група) 

8,41±0,72 1,86±0,11 11,9±1,16 1,44±0,08 

Діазепам, 2 мг/кг 8,13±0,85 2,12±0,09 7,58±0,46* 1,70±0,06* 

Сполука 18, 12 мг/кг 8,84±1,01 1,77±0,08** 10,4±0,89** 1,35±0,12** 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** − p<0,05 у порівнянні з діазепамом; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Однак слід відзначити, що сполука 18 вірогідно зменшувала в сироватці 

крові вміст ГАМК у 1,3 разу та активінсть ГДК в 1,2 разу (р<0,02) і збільшувала 

активінсть ГАМК-Т в 1,4 разу (р<0,02) у тканинах головного мозку порівняно з 

діазепамом (табл. 6.8).  

Отримані результати свідчать, що на тлі дії сполуки 18 показники обміну 

ГАМК змінювались у порівнянні з такими при застосуванні діазепаму і 

наближувались до значень інтактних щурів. Це може свідчити про відсутність 

модифікуючого впливу у неї на ГАМК-ергічну систему інтактних тварин, що 
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позитивно відрізняє сполуку 18 від діазепаму. 

Таблиця 6.8 

Вплив сполуки 18 на показники ГАМК-ергічної системи при 

експериментальному неврозі у щурів (M±m, n= 8)  

 

Досліджувана група Головний мозок Сироватка 

Глутамінова 

кислота, 

мкмоль/г 

ГДК, мкмоль 

НАДФ/хв г 

білка  

ГАМК-Т, 

мкмоль/хв г 

білка  

ГАМК, 

нмоль/л 

Інтактні + 

фізіологічний розчин 

(контрольна група) 

8,41±0,72 1,86±0,11 11,9±1,16 1,44±0,08 

Експериментальний 

невроз (контрольна 

патологія) 

14,1±1,06* 1,29±0,053* 21,3±1,98* 0,58±0,08* 

Експериментальний 

невроз + діазепам, 

2 мг/кг 

9,01±0,57** 1,76±0,074** 12,3±1,06** 1,28±0,10** 

Експериментальний 

невроз +  

сполука 18, 12 мг/кг 

9,53±0,46** 1,69±0,083** 14,1±0,90** 1,18±0,09** 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

2. ** − p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Аналізуючи зміни ГАМК-ергічної системи в тканинах головного мозку, 

встановлено, що розвиток експериментального неврозу супроводжувався 

змінами вмісту нейромедіаторів і ферментів їх метаболізму (табл. 6.8).  

Рівень глутамінової кислоти збільшився в 1,7 разу (р<0,001) у порівнянні 
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з таким у контрольній групі тварин, при цьому рівень ГАМК у сироватці крові 

знизився в 2,5 разу (р<0,001) порівняно з контролем на ін’єкцію. Зміни рівня 

нейромедіаторів при хронічному неврозі відбувались на тлі зниження 

активності ГДК у 1,4 разу (р<0,001) і підвищення активності ГАМК-Т у 

тканинах головного мозку в 1,8 разу (р<0,001) відносно значень контрольної 

групи щурів (табл. 6.8). 

Застосування діазепаму в дозі 2 мг/кг позитивно впливало на щурів у стані 

неврозу. При цьому в корі великих півкуль спостерігалося вірогідне зменшення 

вмісту глутамінової кислоти в 1,6 разу та підвищення вмісту ГАМК у сироватці 

крові в 2,2 разу порівняно з показниками при контрольній патології. Зниження 

вмісту глютамінової кислоти супроводжувалося вірогідною активацією ГДК в 

1,4 разу в тканинах головного мозку та зменшенням активності ГАМК-Т у 1,7 

разу порівняно з таким при хронічній невротизації (табл. 6.8). 

Призначення тваринам з профілактично-лікувальною метою сполуки 18 

при хронічному неврозі ефективно коригувало розлади ГАМК-ергічної 

системи. Про це свідчило зниження вмісту глутамінової кислоти в тканинах 

головного мозку в 1,5 разу (р<0,002) і підвищення вмісту ГАМК у 2,1 разу 

порівняно з контрольною патологією (р<0,001). Також в тканинах головного 

мозку спостерігалося підвищення активності ГДК в 1,3 разу (р<0,001) і 

нормалізація активності ГАМК-Т у порівнянні з експериментальним неврозом 

(табл. 6.8). 

При експериментальному неврозі мали місце зміни обміну основного 

гальмівного медіатора, що супроводжувалося зниженням рівня ГАМК за 

рахунок пригнічення основного ферменту, що бере участь у синтезі медіатора , і 

підвищенням активності фермента-інактиватора. Виявлений стан ГАМК-

ергічної системи, вочевидь обумовлений компенсаторними змінами 

метаболічних і нейромедіаторних процесів при неврозі та може свідчити про 

дефіцит гальмівних медіаторів і дисбаланс обороту амінокислот на етапах 

синтезу та інактивації ГАМК.  
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При цьому, застосування сполуки 18 ефективно коригувало виявлені 

розлади обміну ГАМК, що свідчить про залучення зазначеної нейромедіаторної 

системи в механізми анксіолітичної захисної дії сполуки при 

експериментальному неврозі.  

 

6.5 Вплив сполуки 18 на структуру кореляцій при експериментальному 

неврозі 

 

Механізми захисної дії сполуки 18 на рівні організму оцінювали 

виходячи з позицій її впливу на структуру кореляційних взаємоз’язків між 

показниками, що досліджували при експериментальному неврозі.  

      Кореляційна матриця для кожної експериментальної групи налічувала 

325 коефіцієнтів попарної лінійної кореляції (табл. 6.9). У контрольній групі 

щурів було 172 сильні вірогідні кореляції або 53% від кількості елементів 

матриці. Показники емоційно-поведінкових реакцій утворили 220 кореляцій 

між собою та з іншими параметрами цієї системи, що в середньому становило 

14,7 зв’язки на показник. На параметри моноамінергічної системи припало 79 

вірогідних зв’язків, що дорівнювало 11,3 кореляції на показник. Параметри 

ГАМК-ергічної системи – утворювали 32 сильні кореляції, що в середньому 

становило 8,0 вірогідних зв’язків на показник. Основні центри фокусування 

зв’язків серед емоційно-поведінкових реакцій припали на час перебування у 

світлому відсіку чорно-білої камери та загальну кількість випитої сахарози по 

19 кореляцій. Серед показників моноамінергічної системи центрами кореляцій 

були рівень адреналіну та норадреналіну у плазмі крові по 17 кореляцій. 

Центри кореляційних зв’язків серед параметрів ГАМК-ергічної системи 

утворювалися навколо кількості ГАМК активності і ГАМК-Т та становили 13 

кореляцій.  

Слід зазначити, що існувало лише дві сильні кореляції між вмістом 5-

ОІОК та активністю ГДК (r = -0,70) і ГАМК-Т (r = 0,77). 
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Таблиця 6.9 

Вплив сполуки 18 на структуру сильних кореляцій при 

експериментальному неврозі 

Інтактний кон-

троль (конт-

рольна група) 

Експериментальний 

невроз (контрольна 

патологія) 

Експериментальний 

невроз + діазепам,  

2 мг/кг 

Експериментальни

й невроз + сполука 

18, 12 мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пари 

ознак 

r Пари 

ознак 

r Пари 

ознак 

r Пари 

ознак 

r 

1 2 3 4 5 6 5 6 

1-2 0,70 1-2 0,70 1-2 0,70 1-2 0,72 

1-3 0,76 1-4 0,70 1-10 0,70 1-4 0,76 

1-4 0,87 1-5 -0,77 1-15 0,70 1-5 -0,79 

1-5 -0,87 1-19 0,70 1-17 0,70 1-10 0,73 

1-6 -0,91 2-5 -0,70 1-18 0,70 1-11 0,79 

1-7 0,71 2-15 0,70 1-19 0,70 1-12 -0,90 

1-8 0,91 2-19 0,70 1-24 0,70 1-13 0,76 

1-9 -0,91 3-7 -0,70  2-5 -0,84 1-15 0,76 

1-11 0,89 3-15 0,70 2-8 0,70 1-18 0,80 

1-12 -0,93 4-5 -0,89 2-10 0,70 1-19 0,80 

1-13 0,87 4-18 0,70 2-11 0,83 1-20 -0,87 

1-15 0,70 4-19 0,74 2-18 0,84 1-21 -0,81 

1-16 -0,70 5-19 -0,75 2-19 0,70 1-24 0,75 

1-17 0,77 5-24 -0,78 2-21 -0,76 2-3 0,70 

1-18 0,70 6-10 -0,72 3-7 0,70 2-11 0,70 

1-24 0,84 6-11 -0,88 4-14 -0,73 2-12 -0,70 

2-3 0,70 6-12 0,73 5-8 -0,74 2-13 0,74 

2-4 0,84 6-17 0,70 5-10 -0,70 2-23 -0,70 

2-6 -0,70 6-22 -0,73 5-11 -0,87 3-22 -0,70 
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Продовж. табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2-7 0,73 7-9 -0,70 5-12 0,77 4-5 -0,93 

2-9 -0,81 7-10 0,75 5-13 -0,82 4-6 -0,70 

2-10 0,72 7-11 0,70 5-16 0,72 4-7 0,70 

2-11 0,74 7-13 0,70 5-17 -0,70 4-12 -0,70 

2-12 -0,73 7-13 0,70 5-18 -0,83 4-15 0,70 

2-16 0,70 7-17 0,70 5-21 0,88 4-18 0,70 

2-18 0,70 8-12 -0,70 5-24 -0,79 4-19 0,75 

2-21 0,70 8-13 0,70 6-7 -0,84 4-20 -0,70 

2-24 0,73 8-24 0,78 6-10 -0,89 5-6 0,81 

3-5 -0,74 8-25 0,70 6-11 -0,70 5-7 -0,75 

3-6 -0,70 8-26 -0,78 6-12 0,70 5-10 -0,75 

3-7 0,72 9-12 -0,70 6-17 -0,70 5-11 -0,70 

3-9 -0,81 9-13 0,75 6-21 0,72 5-12 0,81 

3-10 0,72 9-14 0,70 7-10 0,79 5-13 -0,75 

3-11 0,74 9-24 0,70 7-11 0,70 5-15 -0,86 

3-12 -0,72 9-25 0,70 8-10 0,70 5-16 -0,75 

3-16 0,70 10-11 0,91 8-11 0,70 5-17 -0,75 

3-21 0,70 10-14 0,70 8-12 -0,98 5-18 -0,77 

3-24 0,73 11-12 -0,76 8-13 0,70 5-19 -0,89 

4-5 -0,88 11-13 0,70 8-14 0,74 5-20 0,86 

4-6 -0,89 11-14 0,70 8-15 0,70 5-23 0,73 

4-7 0,84 12-13 -0,85 8-16 -0,78 5-24 -0,71 

4-8 0,83 12-14 -0,70 8-17 0,72 5-26 0,76 

4-9 -0,96 12-24 -0,85 8-18 0,70 6-7 -0,87 

4-10 0,89 12-25 -0,86 8-19 0,70 6-10 -0,90 

4-11 0,95 12-26 0,81 8-21 -0,70 6-11 -0,75 
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Продовж. табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4-12 -0,96 13-14 0,83 8-24 0,76 6-12 0,77 

4-13 0,71 13-24 0,70 8-26 0,70 6-16 0,70 

4-16 -0,84 13-25 0,70 9-15 0,76 6-17 -0,71 

4-17 0,72 13-26 -0,70 9-17 0,74 6-19 -0,87 

4-18 0,74 16-17 -0,95 9-22 -0,79 6-20 0,81 

4-21 0,70 16-20 0,74 10-11 0,88 6-22 0,70 

4-24 0,78 16-25 0,70 10-13 0,70 6-23 0,70 

4-26 0,70 17-20 -0,74 10-17 0,70 6-24 -0,70 

5-6 0,95 18-20 -0,85 10-21 -0,70 6-26 0,70 

5-7 -0,82 18-21 -0,70 10-25 0,83 7-10 0,87 

5-8 -0,88 18-24 -0,72 11-12 -0,70 7-11 0,77 

5-9 0,83 18-25 -0,75 11-13 0,84 7-12 -0,75 

5-10 -0,72 18-26 0,76 11-17 0,70 7-13 0,75 

5-11 -0,85 20-25 0,70 11-18 0,70 7-15 0,81 

5-12 0,95 21-22 -0,70 11-21 -0,83 7-18 0,91 

5-13 -0,70 24-25 0,89 11-25 0,70 7-19 0,90 

5-16 0,70 24-26 -0,91 12-13 -0,76 7-20 -0,84 

5-24 -0,84 25-26 -0,88 12-14 -0,78 7-23 -0,70 

6-7 -0,76   12-15 -0,72 7-24 0,70 

6-8 -0,90   12-16 0,86 8-12 0,70 

6-9 0,86   12-17 -0,70 8-15 0,70 

6-10 -0,74   12-18 -0,70 8-24 0,70 

6-11 -0,89   12-21 0,78 10-11 0,91 

6-12 0,96   12-24 -0,74 10-12 -0,74 

6-13 -0,70   12-26 0,70 10-13 0,72 

6-16 0,70   13-14 0,70 10-15 0,74 
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Продовж. табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6-17 -0,70   13-15 0,70 10-18 0,93 

6-18 -0,70   13-16 -0,80 10-19 0,87 

6-24 -0,89   13-17 0,82 10-20 -0,81 

7-8 0,86   13-21 -0,92 10-24 0,74 

7-9 -0,80   13-25 0,71 11-12 -0,73 

7-10 0,80   13-26 -0,74 11-13 0,70 

7-11 -0,86   14-15 0,74 11-15 0,70 

7-16 -0,70   14-16 -0,73 11-18 0,85 

7-24 0,70   14-17 0,70 11-19 0,71 

8-9 -0,89   14-24 0,70 11-20 -0,73 

8-10 0,73   14-26 -0,78 12-13 -0,86 

8-11 0,93   15-16 -0,70 12-14 -0,86 

8-12 -0,93   15-17 0,85 12-15 -0,94 

8-13 0,85   15-21 -0,71 12-16 0,84 

8-15 0,70   15-24 0,70 12-18 -0,90 

8-16 -0,70   15-25 0,70 12-19 -0,90 

8-18 0,70   15-26 0,85 12-20 0,98 

8-24 0,74   16-17 -0,70 12-21 0,90 

9-10 -0,86   16-21 0,80 12-23 0,94 

9-11 -0,97   16-26 0,80 12-24 -0,94 

9-12 0,96   17-21 -0,91 12-26 0,93 

9-13 -0,85   17-25 0,89 13-14 0,86 

9-15 -0,75   17-26 -0,86 13-15 0,90 

9-16 0,87   18-19 0,70 13-17 0,89 

9-17 -0,79   19-23 -0,72 13-18 0,88 

9-18 -0,84   20-24 -0,70 13-19 0,94 

9-19 -0,70   20-26 0,70 13-20 -0,91 
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Продовж. табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9-22 0,70   21-25 -0,81 13-23 -0,87 

9-24 -0,75   21-26 0,70 13-24 0,83 

10-11 0,89   23-24 -0,70 13-26 -0,87 

10-12 0,84   25-26 -0,73 14-15 0,91 

10-16 -0,91     14-16 -0,91 

10-17 0,70     14-17 0,98 

10-18 0,72     14-19 0,81 

10-21 0,71     14-20 -0,85 

11-12 -0,96     14-23 -0,81 

11-13 0,83     14-24 0,96 

11-15 0,70     14-26 -0,89 

11-16 -0,88     15-16 -0,90 

11-17 0,74     15-17 0,95 

11-18 0,79     15-19 0,95 

11-19 0,70     15-20 -0,96 

11-24 0,70     15-21 -0,87 

11-26 0,70     15-23 -0,87 

12-13 -0,80     15-24 0,94 

12-16 0,78     15-26 -0,90 

12-17 -0,72     16-17 -0,89 

12-18 -0,70     16-19 -0,74 

12-24 0,83     16-20 0,79 

13-14 0,88     16-21 0,85 

13-15 0,81     16-23 0,80 

13-16 -0,70     16-24 -0,93 

13-17 0,77     16-26 0,82 

13-18 0,78     17-18 0,78 
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Продовж. табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13-19 0,75     17-19 0,88 

13-20 -0,70     17-20 -0,87 

13-22 -0,72     17-21 -0,84 

14-15 0,72     17-23 -0,77 

14-17 0,70     17-24 0,92 

14-18 0,75     17-26 -0,89 

14-19 0,84     18-19 0,95 

14-20 -0,81     18-20 -0,95 

14-22 -0,76     18-23 -0,84 

14-26 0,70     19-20 -0,96 

15-16 -0,70     19-21 -0,79 

15-17 0,75     19-23 -0,83 

15-18 0,89     19-24 0,82 

15-19 0,80     19-26 -0,85 

15-20 -0,70     20-21 0,86 

15-22 -0,80     20-23 0,90 

15-26 0,71     20-24 -0,90 

16-17 -0,84     20-26 0,93 

16-18 -0,91     21-23 0,96 

16-19 -0,70     21-24 -0,92 

16-20 0,70     21-26 0,88 

16-21 -0,85     23-24 -0,88 

16-22 -0,71     23-26 0,83 

16-26 -0,77     24-26 -0,94 

17-18 0,90       

17-19 0,75       

17-20 -0,73       



226 
 

Продовж. табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17-21 0,70       

17-22 -0,74       

17-26 0,70       

18-19 0,83       

18-20 -0,74       

18-21 0,77       

18-22 -0,83       

18-26 0,81       

19-20 -0,97       

19-22 -0,99       

19-26 0,70       

20-22 0,94       

20-25 0,84       

20-26 -0,70       

21-22 -0,70       

21-26 0,77       

22-25 -0,70       

22-26 0,77       

24-25 0,70       

24-26 -0,84       

      Примітка. Ознаки: 1 – кількість виходів у відкритий рукав. 2 – час 

перебуванння у відкритому рукаві. 3 – кількість визирань у відкриті рукава. 4 – 

кількість зазирань до низу. 5 – кількість болюсів. 6 – латентний період першого 

визирання в світлий відсік чорно-білої камери. 7 – кількість визирань. 8 – час 

визирання. 9 – латентний період першого виходу в світлий відсік чорно-білої 

камери. 10 – кількість виходів. 11 – час перебування у світлому відсіку чорно-білої 

камери. 12 – к ількість болюсів. 13 – к ількість підходів до поїлки. 14 –  спожита 
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сахароза (%). 15 – загальна кількість випитої сахарози. 16 – адреналін. 17 – 

норадреналін. 18 – дофамін. 19 – серотонін. 20 – гомованілінова кислота. 21 – 

ванілілміндальна кислота. 22 – 5-Оксиіндолоцетова кислота. 23 – глутамінова 

кислота. 24 – гамма-аміномасляна кислота 25 – глутаматдекарбоксилаза. 26 –

трансаміназа гамма-аміномасляної кислоти. 

 

За умов експериментального неврозу кількість сильних вірогідних зв’язків 

зменшилась до 63 і становила 19,5% від усієї сукупності кореляцій, що було в 2,7 

разу менше порівняно з таким у контрольній групі щурів (табл. 6.9). При неврозі 

кількість кореляцій за участю показників емоційно-поведінкових реакцій 

зменшилась до 65, що становило 4,3 зв’язки на показник. Це у 2,6 разу менше 

порівняно з контрольною групою. На показники моноамінергічної системи 

припало 24 кореляції, що в середньому становило 3,4 зв’язки на показник і було в 

2,1 разу менше порівняно з таким у контрольній групі. За участю параметрів 

ГАМК-ергічної системи утворювалося 23 зв’язки, що становило 5,7 кореляції  на 

показник, що в 1,4 разу менше порівняно з таким у контрольній групі. 

При експериментальному неврозі серед показників емоційно-

поведінкових реакцій центром фокусування зв’язків була кількість болюсів у 

щурів у тесті «чорно-біла камера» ˗ 9 кореляцій. У групі моноамінергічних 

медіаторів та продуктів їх обміну найбільше кореляцій мав рівень ДА у плазмі 

крові 9 зв’язків. Центр вірогідних кореляційних зв’язків серед параметрів 

ГАМК-ергічної системи утворювався навколо рівня ГАМК у сироватці крові та 

налічував 8 кореляцій. 

Введення діазепаму перед та під час невротичного впливу змінювало 

загальну кількість вірогідних кореляцій серед досліджуваних показників 

порівняно з контролем. Кореляційна мережа становила 102 зв’язки, або 31% від 

усіх елементів кореляційної матриці (див. табл. 6.9). Діазепам збільшував 

кількість вірогідних зв’язків у 1,6 разу порівняно з контрольною патологією. 

Застосування препарату порівняння нормалізувало міцні кореляційні зв’язки за 

участю показників поведінкових тестів. Їх кількість становила 123, що 
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становило 8,2 кореляції на показник в було в 1,9 разу більше порівняно з  таким 

у групі контрольна патологія. Найбільша їх кількість припала на час 

перебування у світлому відсіку чорно-білої камери – 15 зв’язків. На параметри 

моноамінергічної системи припало 52 зв’язки, що становило 7,4 кореляції та 

було в 2,2 разу більше порівняно з контрольною патологією. Центри 

фокусування формувалися навколо рівня НА в плазмі крові. Показники ГАМК-

ергічної системи утворювали 26 міцних зв’язків, що становило 6,5 кореляцій на 

показник. Основним центром утворення кореляцій у цій групі була активність 

ГАМК-Т. Вона утворювала 10 зв’язків. 

Застосування сполуки 18 на фоні експериментального неврозу збільшувало 

кількість зв'язків у загальній матриці кореляцій до 149, що становило 45% від 

усіх елементів мережі. Це було в 2,4 разу більше порівняно з експериментальним 

неврозом і в 1,5 разу порівняно з таким при застосуванні діазепаму (табл. 6.9). 

Введення сполуки 18 при експериментальному неврозі збільшувало кількість 

сильних кореляцій за участю показників емоційно-поведінкових реакцій їх 

кількість дорівнювала 169, що становило 11,2 кореляції на показник. Це було в 

2,6 і в 1,3 разу більше порівняно з таким при неврозі та введенні діазепаму. При 

застосуванні сполуки 18 на параметри моноамінергічної системи припадало 76 

міцних кореляцій, що дорівнювало 10,9 зв’язки на показник і було в 3,2 разу 

більше порівняно зі значеннями в групі контрольна патологія і знаходилося на 

рівні контрольної групи. Параметри ГАМК-ергічної системи утворювали 49 

сильних кореляцій, що становило 12,3 зв’язки на показник, тобто в 2,1 разу 

більше порівняно з контрольною патологією.  

На тлі застосування сполуки 18 при неврозі основні центри фокусування 

кореляцій серед емоційно-поведінкових реакцій припали на кількість болюсів у 

щурів у тесті «чорно-біла камера» це 20 кореляцій, і загальну кількість випитої 

сахарози – 18 зв’язків, тобто як у групі інтактного контролю. Серед показників 

моноамінергічної системи центрами кореляцій були рівень 5-НТ і ГВК, які 

утворювали по 19 сильних кореляцій. Центр міцних кореляційних зв’язків 

серед параметрів ГАМК-ергічної системи утворювався навколо вмісту 
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глутамінової кислоти в тканинах головного мозку та ГАМК у сироватці крові.  

Отже, сполука 18 при експериментальному неврозі не тільки позитивно 

впливала на емоційно-поведінкові реакції щурів, а й запобігала змінам 

факторного навантаження на комплекси ознак розвитку невротичного стану.  Ці 

позитивні зміни стосуються показників емоційно-поведінкових реакцій, 

моноамінергічної ланки та ГАМК-ергічної систем.  

 

Висновки до розділу 6: 

 1. Профілактично-лікувальне застосування сполуки 18 при 

експериментальному неврозі попереджувало розлади емоційно-поведінкових 

реакції у щурів, що підтверджувалось збільшенням кількості виходів, часу 

перебування у відкритих рукавах, зазирань до низу і зменшенням кількості 

болюсів. У тесті «чорно-біла камера» сполука-лідер зменшувала латентний 

період першого визирання, першого виходу та кількість виходів у освітлений 

відсік камери, збільшувала кількість, час визираннь і час перебування в 

освітленому відсіку камери та зменшувала кількість болюсів.  

2. Позитивна дія сполуки 18 при неврозі підтверджувалася збільшенням 

кількості підходів до поїлки з сахарозою, випитої сахарози та перевжним 

вживанням розчину цукру. 

 3. Сполука 18 при застосуванні в інтактних щурів протягом 30 діб не 

впливала на вміст адреналіну, НА, ДА і 5-НТ у крові та їх співвідношення. 

 4. Позитивний вплив сполуки 18 при експериментальному 30-денному 

неврозі може бути результатом зменшення рівня адреналіну, нормалізацією 

вмісту інших моноамінів у крові щурів. Крім цього речовина зменшувала 

кількість ГВК, ВМК і 5-ОІОК, що призведо до зниження співвідношення 

ГВК/дофамін і 5-ОІОК/5-НТ та адреналіну до НА, які були підвищені при 

експериментальному неврозі. 

 5. При застосуванні сполуки-лідерав  інтактних щурів протягом 30 діб не 

виникало змін вмісту глутамінової кислоти та ГАМК і активності ферментів 

ГДК і ГАМК-Т у тканинах головного мозку.  
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6. У захисній дії сполуки 18 при експериментальному неврозі можуть 

брати участь ГАМК-егрічні механізми, що підтверджувалося зниженням вмісту 

глутамінової кислоти, підвищенням вмісту ГАМК і зниженням активності 

ГАМК-Т у тканинах головного мозку. 

7. Кореляційний аналіз продемонстрував, що сполука 18 запобігала 

змінам факторного навантаження на комплекси ознак розвитку невротичного 

стану. Ці позитивні зрушення стосуються показників емоційно-поведінкових 

реакцій, моноамінергічної ланки та ГАМК-ергічної систем. 

 

Наукові праці, що опубліковані за матеріалами розділу 6: 
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гідрокси-n-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда. 

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної 

стоматологічної академії. 2015. Т. 15, № 4 (52). С. 250–253. (Особистий внесок 
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узагальнення результатів дослідження, статистична обробка даних та оформлення 

статті до друку). 

 3. Lutsenko R. V., Sydorenko A. G., Bobyriov V. M. Anhedonia at 

experimental models of chronic stress and its correction. Wiadomosci Lekarskie. 

2017. T. LXX, № 4. P. 745–750. (Особистий внесок – відтворення 

експериментального неврозу, формальний аналіз, узагальнення результатів 
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РОЗДІЛ 7 

УТОЧНЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

НЕЙРОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 2-ОКСОІНДОЛІН-

3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ 

 

7.1 Скринінг антидепресивної активності 

7.1.1 Вплив на поведінку у тесті Порсолта 

 

 Наявність антидепресивних властивостей у похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти вивчали за допомогою класичних моделей: теста 

Порсолта і теста «підвішування за хвіст». 

При відтворенні тесту Порсолта, який називають тестом «відчаю», через 

1 год після введення розчинника з емульгатором (контрольна група) 

початковий час і загальний час іммобільності вірогідно не змінювалися 

порівняно з показниками інтактних щурів (рис. 7.1, рис. 7.2) [47, 200].  

Застосування сполуки з лабораторним шифром 2 вірогідно не впливало на 

час латентного періоду першої іммобільності та загальний час іммобільності. 

При цьому речовина вірогідно погіршувала досліджувані показники порівняно 

з іміпраміном (рис. 7.1, рис. 7.2) [56, 62, 72].  

Профілактичне введення речовини 18 збільшувало час настання першого 

«зависання» в 2,6 разу (р<0,001) і зменшувало загальний час іммобільності в 7,1 

разу порівняно з таким у контролі на ін’єкцію (р<0,001) (рис. 7.1, рис. 7.2).  

Застосування сполуки 15 вірогідно зменшувало поведінкові еквіваленти 

депресивності тварин, однак меншою мірою порівняно з іміпараміном. Речовина 

1-В вірогідно не впливала в тесті Порсола на латентний період першої 

іммобільності та загальний час іммобільності порівняно з контролем на ін’єкцію. 

При цьому сполука погіршувала поведінкові патерни порівняно з іміпраміном. 

Уведення речовини 1-Ф збільшувало час настання першої іммобільності в 2,1 

разу (р<0,001), а загальний час іммобільності зменшувало  в 12 разів порівняно 

зі значеннями у контрольній групі тварин (р<0,001) (рис. 7.1, рис. 7.2).  
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Рис. 7.1. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти через 

1 год після введення щурам на тривалість латентного періоду першої 

іммобільності в тесті Порсолта (с).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з іміпраміном. 

 

Під впливом сполуки Г зменшувався загальний час іммобільності в 1,5 

разу (р<0,02) порівняно з таким у контролі на ін’єкцію. Однак речовина 

вірогідно погіршувала показники в тесті на депресивність у порівнянні з 

іміпраміном (рис. 7.1, рис. 7.2). Уведення сполуки 3.85 вірогідно пролонгувало 

латентний період першої іммобільності та зменшувало загальний час 

іммобільності в порівнянні з показниками групи контроль на інʼєкцію. При цьому 

показники не досягали значень групи щурів з препаратом порівняння.  
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 Рис. 7.2. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти через 

1 год після введення щурам на тривалість загального часу іммобільності у тесті 

Порсолта (с).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з іміпраміном. 

 

Вплив сполук з лабораторними шифрами 38, 17/92, 942, М, ІК Гіп-1, ІЕ та 

1425 на латентний період першої іммобільності та загальний час нерухомості в 

щурів вірогідно не відрізнявся від такого в контрольній групі і значно 

поступався показникам при застосуванні препарату порівняння  іміпраміну 

(рис. 7.1, рис. 7.2).  

За даних умов експерименту похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти, з умовним позначенням 18-4 і 18-5, вірогідно збільшували час 

настання першого «зависання». При цьому загальний час іммобільності 
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зменшився в 2,5 рази та в 1,7 разу відповідно порівняно зі значеннями 

показника групи контроль на ін’єкцію (р<0,001). Після застосування сполуки 

ГАК у жодного з піддослідних щурів не спостерігалося періоду іммобільності, 

тобто тварини вільно плавали протягом усього періоду спостереження за 

щурами (рис. 7.1, рис. 7.2).  

Отже, на тлі дії похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з 

умовними позначеннями 18, 15, 1-Ф, 3.85, 18-4, 18-5, ГАК і препарату 

порівняння іміпраміну відмічалися зміни поведінки щурів у тесті Порсолта, на 

що вказувало збільшення часу настання першого періоду іммобільності та 

зменшення загального часу іммобільності, тобто вони виявляли антидепресивні 

властивості. При цьому сполуки 18, ГАК і 1-Ф виявились активнішими за 

препарат порівняння іміпрамін.  

Оскільки депресія є хронічним захворюванням, потребує достатньо 

тривалого лікування, бажано, щоб після застосування препарату ефект тривав 

якомога довше, тому досліджували наявність збереження антидепресивної 

активності в похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти в тесті 

«вимушеного плавання» через 24 год після одоноразового застосування.  

 При аналізі поведінкових реакцій у тесті Порсолта через 24 год після 

введення розчинника з емульгатором (контрольна група) не спостерігалося 

вірогідних змін часу першого періоду іммобільності та загального часу 

іммобільності порівняно з таким у щурів групи інтактного контролю (рис. 7.3, 

рис. 7.4) [106]. 

 Застосування препарату порівняння через 24 год від початку 

експерименту подовжувало час активного плавання тварин в 1,9 разу (p<0,001) 

і вірогідно зменшувало загальний час іммобільності порівняно з контролем на 

ін’єкцію (рис. 7.3 і рис. 7.4).  

Класичний анксіолітик діазепам у дозі 2 мг/кг вірогідно не впливав на 

латентний період першої іммобільності та збільшував загальний час 

іммобільності у тесті Порсолта й вірогідно зменшував ці показники порівняно з  

препаратом порівняння іміпраміном (рис. 7.3 і рис. 7.4). 
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 Рис. 7.3. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти через 

24 год після введення щурам на тривалість латентного періоду першої 

іммобільності у Порсолта (с).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з іміпраміном. 

 

 Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з умовними назвами 2, 15, 

1-В, Г, 3.85, 38, 17/92, 942, М, ІК. ІЕ та 1425, вірогідно не впливали на 

тривалість латентного періоду першої іммобільності та загальний час 

іммобільності в тесті Порсолта. При цьому сполуки вірогідно зменшували 

латентний період першої іммобільності та збільшували загальний час, 

проведений у нерухомому стані порівняно зі значеннями при введенні 

препарату порівняння іміпраміну (рис. 7.3, рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти через 

24 год після введення щурам на тривальність загального часу іммобільності у 

тесті Порсолта (с).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з іміпраміном. 

 

 Запобіжне введення речовини 18 збільшувало час настання першого  

періоду іммобільгості в 1,8 разу (р<0,001) і зменшувало загальний час 

іммобільності щурів у 2,3 разу порівняно з контрольною групою (р<0,001) (рис. 

7.3 і рис. 7.4). 

 Аналіз показників у групі тварин, яким за 24 год до дослідження, 

внутрішньоочеревинно вводили сполуку 1-Ф показав, що час настання першої 

іммобільності збільшився в 1,5 разу (р<0,002), а загальний час іммобільності 
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зменшився в 2,4 разу порівняно з групою тварин без введення сполуки 

(р<0,001) (рис. 7.3, рис. 7.4). 

 Під впливом сполуки Гіп-1 у щурів спостерігалось пролонгування 

латентного періоду першої іммобільності в 2,4 разу (р<0,001) і зменшення 

загального часу нерухомості в 7,2 разу порівняно з таким у групі контроль на 

ін’єкцію (р<0,001). При цьому показники під впливом сполуки Гіп-1 вірогідно 

не відрізнялися відтаких для іміпраміну.  

 Аналогічно сполуці Гіп-1 діяли речовини з лабораторними шифрами 18-4 

і 18-5. Вони вірогідно подовжували латентний період першого «зависання» і 

зменшували загальний час іммобільності порівняно з контролем на ін’єкцію 

(рис. 7.3, рис. 7.4).  

      Профілактичне застосування речовини ГАК експриментальним щурам 

затримувало час настання першої періоду іммобільності в 2,1 разу (р<0,001), а 

загальний час іммобільності зменшувало в 1,6 разу порівняно з показниками в 

групі контроль на ін’єкцію (р<0,02) (рис. 8.3 і рис. 8.4). 

 Під впливом похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 18-4, 18-5 і 

ГАК вірогідно подовжувався загальний час іммобільності порівняно з цим 

показником при застосуванні іміпраміну (рис. 7.3 і рис. 7.4). 

 Слід відзначити, що більшість речовин через 24 год після введення не 

впливали на час настання першого періоду «зависання» і загальний час 

іммобільності, тобто не виявляли значимої антидепресивної активності в тесті 

Порсолта. 

          Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з лабораторними шифрами 

18, 1-Ф, Гіп-1, 18-4, 18-5 і ГАК через 24 год після введення змінювали 

поведінку тварин, виявляли антидепресивну активність у тесті «вимушеного 

плавання». Про це свідчило збільшення часу настання першого періоду 

іммобільності та зменшення загального часу іммобільності. При цьому 

найбільшу активність виявляла сполука Гіп-1. Дія якої превищувала препарат 

порівняння іміпрамін. 

 Отримані результати свідчать, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 
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кислоти позитивно впливали на щурів у тесті Порсолта, подовжували 

латентинй період першої іммобільності та зменшували загальний час 

іммобільностів, тобто виявляли антидепресивну активність, яка за силою і 

тривалістю у сполук 18, 18-4, 18-5, 1-Ф і ГАК не поступаюлася препарату 

порівняння іміпраміну. Така дія тривала принаймні 24 год.  

 

7.1.2 Оцінка антидепресивної активності у тесті «підвішування за хвіст» 

 

Вивчення антидепресивної дії похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти з лабораторними шифрами 2, 18,15, 1-В, 1-Ф, Г, 3.85, 38, 17/92, 942, М, 

ІК, Гіп-1, 18-4, 18-5, ГАК, ІЕ і 1425 проводили в бліц-тесті «підвішування за 

хвіст». Цей тест, разом з тестом Порсолта на етапі скринінгового дослідження 

нових речовин виступає простою, інформативною  та доступною 

експериментальною моделлю аналізу сполук на наявність у них 

антидепресивної чи продепресивної активності [103, 526].  

У результаті проведених досліджень встановлено, що введення 

фізіологічного розчину натрію хлориду та емульгатору «Твін-80» (контрольна 

група) вірогідно не впливало на тривалість періоду іммобільності тварин у 

тесті «підвішування за хвіст» у порівнянні з показниками інтактних щурів 

(табл. 7.1). 

Застосування препарату порівняння іміпраміну сприяло зменшенню часу 

латентного періоду нерухомості щурів у 1,6 разу (p<0,01) порівняно з 

контрольною групою (табл. 7.1).  

Встановлено, що застосування діазепаму не впливало на тривалість 

латентного періоду іммобільності, але цей показник був вірогідно більший за 

аналогічний порівняно з іміпраміном (табл. 7.1).  

Дослідження таких речовин, як 2, 18, 15, 1-В, 1-Ф, Г, 38, 17/92, М, ІК, 18-

4, 18-5 та ІЕ показало, що вони вірогідно не впливали на латентний період 

нерухомості, причому значення даного показника були вірогідно вищі за такі 

при введенні іміпраміну (табл. 7.1).  
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Таблиця 7.1 

Вплив похідних 2-оксоіндоліну на тривалість періоду іммобільності в тесті 

«підвішування за хвіст» через 1 год від початку експерименту (M±m, n=10) 

Сполука, доза Тривалість періоду іммобільності 

с % від контролю 

Інтактний контроль 16,2+1,16 97 

Контроль на ін’єкцію  
(контрольна група) 

16,7+1,33 100 

Іміпрамін, 25 мг/кг 10,2+1,17*,** 61 

Діазепам, 2 мг/кг 14,5+1,31# 87 

Сполука 2, 12 мг/кг 14,1+1,16# 84 

Сполука 18, 12 мг/кг 14,3+1,21# 86 

Сполука 15, 12 мг/кг 18,4+1,35# 110 

Сполука 1-В, 12 мг/кг 13,9+0,90# 83 

Сполука 1-Ф, 12 мг/кг 20,4+1,79# 122 

Сполука Г, 12 мг/кг 18,2+1,43# 109 

Сполука 3.85, 12 мг/кг 12,7+1,29** 76 

Сполука 38, 12 мг/кг 15,2+0,64# 91 

Сполука 17/92, 12 мг/кг 15,6+1,21# 93 

Сполука М, 12 мг/кг 14,8+1,11# 88 

Сполука ІК, 12 мг/кг 13,6+1,14 81 

Сполука Гіп-1, 12 мг/кг 11,6+0,75*,** 70 

Сполука 18-4, 12 мг/кг 13,8+1,11# 83 

Сполука 18-5, 12 мг/кг 16,1+1,17# 96 

Сполука ГАК, 12 мг/кг 11,9+0,97*,** 71 

Сполука ІЕ, 12 мг/кг 14,2+1,12# 85 

Сполука 1425, 12 мг/кг 12,2+0,99*,** 73 

Примітки:  

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактними тваринами; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію; 

3. # − p<0,05 у порівнянні з іміпраміном; 

4. n − кількість тварин у групі. 
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 Під впливом сполуки з лабораторним шифром 3.85 зменшувалася 

тривалість періоду нерухомості в щурів у 1,3 разу (р<0,05). За цих умов сполука 

ГАК зменшувала даний показник в 1,4 разу (р<0,01) порівняно з контролем на 

ін’єкцію. Аналогічно діяла сполука 1425.  

 Отже, через 1 год після введення в тесті «підвішування за хвіст» похідні 

2-оксоіндоліну 3.85, ГАК і 1425 скорочували латентний період підняття 

мордочки тварини до кінчика хвоста, тобто виявляли виразну антидепресивну 

дію, що була подібною до такої в іміпраміну. 

    Таблиця 7.2 

Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на тривалість періоду 

іммобільності в тесті «підвішування за хвіст» через 24 год від початку 

експерименту (M±m, n=10) 
 

Сполука, доза Тривалість періоду іммобільності 

с % від контролю 

1 2 3 

Інтактний контроль 14,1±1,40 89 

Контроль на ін’єкцію  

(контрольна група)  

15,8±1,63 100 

Іміпрамін, 25 мг/кг 10,8±1,11** 68 

Діазепам, 2 мг/кг 15,4±1,07# 98 

Сполука 2 , 12 мг/кг 14,8±1,31#  94 

Сполука 18 , 12 мг/кг 12,1±0,74 77 

Сполука 15, 12 мг/кг 17,8±1,1#  113 

Сполука 1-В, 12 мг/кг 14,7±0,87# 93 

Сполука 1-Ф, 12 мг/кг 18,9±1,8*,# 120 

Сполука Г, 12 мг/кг 15,2±1,22# 96 

Сполука 3.85, 12 мг/кг 12,7±1,0 80 
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Продовж табл. 7. 2 

1 2 3 

Сполука 38, 12 мг/кг 15,4±0,79# 98 

Сполука 17/92, 12 мг/кг 16,3±1,41# 103 

Сполука М, 12 мг/кг 15,5±0,95# 98 

Сполука ІК, 12 мг/кг 13,9±0,98  88 

Сполука Гіп-1, 12 мг/кг 11,6±0,85** 73 

Сполука 18-4, 12 мг/кг 15,2±1,22# 96 

Сполука 18-5, 12 мг/кг 16,5±0,87# 104 

Сполука ГАК, 12 мг/кг 11,5±0,93** 73 

Сполука ІЕ, 12 мг/кг 14,6±1,01# 92 

Сполука 1425, 12 мг/кг 12,0±0,98 76 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактними тваринами; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною групою; 

3. # − p<0,05 у порівнянні з іміпраміном; 

4.  n − кількість тварин у групі. 

 

 Оскільки лікування депресії процес довготривалий, тому доцільно 

встановити дію похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти при вивченні змін 

поведінкових реакцій у тесті «підвішування за хвіст» через 24 год після  їх 

введення.  

 Застосування препарату порівняння іміпраміну через 24 год зменшувало 

період іммобільності щурів у 1,5 разу порівняно з контролем на ін’єкцію (р<0,05) 

(табл. 7.2).  

 Через 24 год після введення діазепаму не спостерігалось вірогідних змін 

часу підняття мордочки щура до кінчика хвоста порівняно з таким у контролі на 

ін’єкцію (табл. 7.2). 

 За умов відтворення тесту «підвішування за хвіст» через 24 год після 

введення похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з умовною назвою 2, 
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15, 1-В, 1-Ф, Г, 38, 17/92, М, ІК, 18-4, 18-5 та ІЕ не відмічалось їх впливу на 

поведінковий показник щурів порівняно з показниками в контролі на ін’єкцію 

(табл. 7.2). Слід відзначити, що при застосуванні цих сполук період 

нерухомості у тварин був вірогідно тривалішим за такий при застосуванні 

іміпраміну (табл. 7.2).   

 Застосування речовин 18, 3.85 і 1425 вірогідно не впливало на час періоду 

підняття мордочки до основи хвоста в порівнянні з контролем на ін’єкцію та 

порівняно з іміпраміном. Однак, введення сполук Гіп-1 та ГАК зменшувало 

тривалість періоду іммобільності в середньому в 1,4 разу (р<0,05) порівняно з 

показниками у групі контроль на ін’єкцію (табл. 7.2).  

 Отже, через 24 год після введення найбільшу антидепресивну активність 

виявляли сполуки Гіп-1 і ГАК, яка вірогідно не відрізнялася від дії препарату 

порівняння іміпраміну. Враховуючи активність похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти протягом доби в тесті «підвішування за хвіст» можна 

припустити, що найактивнішими були сполуки Гіп-1 і ГАК, які виявились 

ефективними через 1 і через 24 год після введення. 

 

 7.2 Експериментальний аналіз похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти на наявність актопротекторних властивостей 

 

Для збереження фізичної працездатності та її швидкого відновлення в 

екстремальних умовах застосовують актопротектори. Перелік сучасних 

актопротекторів доволі обмежений. Відомі препарати цієї групи (бемітил, 

бромантан) не завжди задовольняють запити практичної медицини через 

недостатню ефективність і наявність побічних ефектів (гловний біль, 

диспепсичні розлади, гастралгія, гіперемія обличчя, надлишкова 

психоактивуюча дія, алергічні реакції) [9]. Саме це обумовлює подальший 

пошук ефективніших та безпечніших речовин з актопротекторною дією, 

придатних для створення на їх основі нових лікарських засобів із зазначеним 

ефектом.  
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Оскільки однією зі складових актопротекторної дії є фізична витривалість 

тварин в ускладнених умовах, метою наступного етапу роботи було проведення 

скринінгового дослідження впливу похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти на фізичну витривалість щурів за умов нормотермії, гіпотермії 

тагіпертермії. 

 

7.2.1 Вплив на фізичну витривалість в ускладнених умовах 

 

 Проведено дослідження впливу похідних 2-окосіндолін-3-гліоксилової 

кислоти на тривалість плавання тварин у воді при t=24-26 0С з додатковим 

навантаженням 10% від їх маси тіла. Скринінг актопротекторної активності 

розпочали з плавальної проби за умов нормотермії.   

Контролем слугувала група щурів, яким вводили внутрішньоочеревинно 

еквівалентний об’єм фізіологічного розчину натрію хлориду з «Твін-80». 

Визначали час плавання до появи ознак повної втоми, що виявлялась 

занурюванням та опусканням щурів на дно. 

 Встановлено, що за умов нормотермії, ускладненої додатковим 

навантаженням, у групі контроль на ін’єкцію вірогідних змін тривалості 

плавання тварин порівняно з інтактним контролем виявлено не було (рис. 7.5). 

 Застосування препарату порівняння етилтіобензімідазолу подовжувало 

час плавання тварин у 1,5 разу порівняно з показником групи контроль на 

ін’єкцію (р<0,001). За цих умов введення щурам діазепаму не виявило значимої 

ефективності (рис. 7.5).  

 При застосуванні похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з 

лабораторним шифром 18 збільшувалася тривалість плавання щурів в 1,3 разу 

(р<0,05) порівняно з такою в групі контроль на ін’єкцію. Уведення сполуки 15 

позитивно впливало на показник, що досліджується, однак він був менше в 1,2 разу 

(р<0,05) порівняно з показниками при застосуванні субстанції етилтіобензімідазолу. 

Уведення речовини ГАК за 1 год до експерименту пролонгувало процес плавання в 

1,5 разу (р<0,001). Також сполуки Гіп-1 і 1407 вірогідно покращували тривалість 
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плавання порівняно з такою у контролі на ін’єкцію (рис. 7.5). 
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 Рис. 7.5. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

тривалість плавальної проби в щурів при t = 24-26 0С з додатковим 

навантаженням 10% від маси.  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з субстанцією етилтіобензімідазолу. 

  

 Проведений скринінг актопротекторної активності показав, що за цих 

умов експерименту похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з умовними 

назвами: 2, 1-В, 2-Т, 1-Ф, К, Г, 3.85, 38, 17/92, 942, БСК-13, М, ІК, 18-4, 18-5, 

БСК-39, Е-38 та 1425 не виявили достатньої ефективності в порівнянні з 

контрольною групою щурів (рис. 7.5).  

 Отже, за величиною актопротекторної дії найефективнішими в даному 

експерименті виявилися похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з 
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лабораторними шифрами 18, 15, ГАК, Гіп-1 та 1407. Результати проведеного 

дослідження вказують на те, що сполуки 18, ГАК та Гіп-1 пролонгували 

плавання тварин з додатковим навантаженням на рівні субстанції порівняння 

етилтіобензімідазолу.  

 

7.2.2. Вивчення фригопротекторних властивостей 

 

 У результаті проведених досліджень встановлено, що в інтактних щурів 

тривалість плавання у воді (+10 С0) в середньому становила 251±30,4 с. 

Введення тваринам контрольної групи розчинника з емульгатором вірогідно не 

впливало на тривалість плавальної проби, яка за ускладнених умов дорівнювала 

265±25,4 с (рис. 7.6) [29, 45, 51, 63].  

 На тлі застосування субстанціїї етилтіобензімідазолу відмічалось 

збільшення тривалості плавання щурів у 1,4 разу порівняно з показниками в 

групі контроль на ін’єкцію (р<0,01). 

 Застосування діазепаму вірогідно не впливало на тривалість плавальної 

проби за умов гіпотермії порівняно з таким у контролі на ін’єкцію. 

 Профілактичне введення сполук, що є похідними 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти, сприяло підвищенню фізичної витривалості щурів за 

умов гіпотермії. Про це свідчило подовження тривалості плавання тварин з 

вантажем порівняно з показниками в контролі ( рис. 7.6).  

 Профілактичне введення сполуки 18 подовжувало час плавання в 1,5 разу 

(р<0,01) порівняно з інтактними тваринами. Застосування речовини 15 

пролонгувало тривалість плавання щурів у 1,8 разу (р<0,01) порівняно з 

субстанцією етилтіобензімідазолу. Сполука 3.85 також вірогідно пролонгувала 

тривалість плавання щурів порівняно зі значеннями контролю на ін’єкцію. Під 

впливом речовини Гіп-1 збільшувалася тривалість плавання в 1,3 разу (р<0,05 

порівняно з таким у групі контроль на ін’єкцію. За цих умов сполуки Е-38 і 1407 

вірогідно подовжували тривалість плавання щурів за ускладнених гіпотермією 

умов порівняно зі значеннями в групі контролю на ін’єкцію (рис. 7.6). 
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 Рис. 7.6. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

тривалість плавальної проби в щурів за умов гіпотермії (+10 0С).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з субстанцією етилтіобензімідазолу. 

 

  При цьому сполуки з лабораторними шифрами 2, 1-В, 2-Т, 1-Ф, Г, ГАК, 

38, 17/92, 942, БСК-13, М, ІК, 18-4, 18-5, БСК-39 та 1425 не виявляли 

протективної дії за даних умов експериментального дослідження.  

 Отже, частина похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти проявила 

захисну дію за умов гіпотермії, що найбільш виражена в сполук з лабораторним 

шифром 15, 18, К, 3.85, Гіп-1, Е-38 та 1407. У них фригопротекторна активність 

була зіставима з субстанцією етилтіобензімідазолу. При цьому речовина 15 за 

цією активністю переважала дію препарату порівняння.  
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7.2.3 Оцінка термопротекторної дії 

 

 У наступній серії дослідів вивчали наявність у похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти термопротекторної дії при плавальній пробі щурів при 

температурі +40 0С. 

 Встановлено, що введення розчинника і емульгатора (контроль на 

ін’єкцію) вірогідно не впливало на тривалість плавання тварин (рис. 7.7).  

 Запобіжне застосування субстанції етилтіобензімідазолу за 1 год до 

тестування збільшувало тривалість активного плавання в 1,7 разу (р<0,001) 

порівняно з показниками групи контроль на ін’єкцію (рис. 7.7).  

 Під впливом речовини 18 збільшувався час плавання тварин за умов 

гіпертермії в 1,4 разу (р<0,001) порівняно з таким у контролі на ін’єкцію. 

Однак, тривалість активного плавання до занурювання була вірогідно меншою 

за цей показник при введенні субстанції етилтіобензімідазолу (рис. 7.7).  

Аналогічну активність виявляла сполука 15. Уведення речовини 2-Т 

збільшувало тривалість плавання в 1,5 разу (р<0,001) порівняно з контролем на 

ін’єкцію (рис. 7.7). Речовина з умовною назвою К також вірогідно покращувала 

показники при плаванні тварин за умов гіпертермії (рис. 7.7). 

 При цьому речовина 3.85 збільшувала тривалість плавання в 1,4 разу 

(р<0,001) порівняно з цим показником у групі контроль на ін’єкцію, але 

вірогідно менше за субстанцію етилтіобензімідазолу. Застосування сполуки ГАК 

збільшувало тривалість плавання тварин в 1,7 разу (р<0,001) порівняно з 

контролем на ін’єкцію. Під впливом речовин з умовними назвами Гіп-1, 1425 та 

1407 відмічалося подовження періоду активного плавання щурів за ускладнених 

умов порівняно зі значеннями в групі контролю на ін’єкцію (рис. 7.7).  

 Слід відзначити, що введення за 1 год до тестування сполук 2, 1-В, 1-Ф, Г, 

38, 17/92, 942, БСК-13, М, ІК, 18-4 і БСК-39 вірогідно не впливало на час 

плавання щурів в ускладнених гіпертермією умовах (рис. 7.7).  
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 Рис. 7.7. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

тривалість плавальної проби в щурів за умов гіпертермії (+40 0С).  

Примітки: 

1. * ‒ p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем;  

2. ** ‒ p<0,05 у порівнянні з контролем на інʼєкцію;  

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з субстанцією бетилтіобензімідазолу. 

 

 Отже, у тесті на виявлення термопротекторних властивостей 

найактивнішими були сполуки 18, 15, 2-Т, К, 3.85, ГАК, Гіп-1, 1425 і 1407. При 

цьому речовини 2-Т, ГАК, Гіп-1 і 1407 за активністю не поступались субстанції  

етилтіобензімідазолу.  

Отримані результати свідчили про здатність похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти, подібно до субстанції етилтіобензімідазолу, виявляти 

виражені актопротекторні властивості, що найбільш виражені у речовин 15, 18, 

ГАК, Гіп-1 і 1407. Слід зазначити, що за ефективністю сполуки 15, 18, 2-Т, 

ГАК, Гіп-1 і 1407 була подібною до еталонного актопротектору. У тесті з 
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вивчення фригопротекторних властивостей речовина 15 перевищувала 

активність субстанції етилтіобензімідазолу. 

 

 Висновки до розділу 7: 

 1. У тесті Порсолта через 1 год після застосування похідні 2-оксоіндолін-

3-гліоксилової кислоти з лабораторним шифром 18, 15, 1-Ф, 3.85, 18-4, 18-5 і 

ГАК збільшували тривалість латентного періоду першої іммобільності та 

зменшували загальний час іммобільності. При цьому сполуки 18, ГАК і 1-Ф 

виявились ефективнішими за іміпрамін.   

 2. Через 24 год у тесті «вимушеного плавання» сполуки 18, 1-Ф, Гіп-1, 18-

4, 18-5 і ГАК збільшували час настання першого періоду іммобільності і 

зменшували загальний час іммобільності.  

 3. Через 1 год після застосування в бліц-тесті «підвішування за хвіст» 

похідні 2-оксоіндоліну 3.85, ГАК і 1425 скорочували латентний період підняття 

мордочки тварини до кінчика хвоста на рівні іміпраміну. 

 4. Через 24 год у тесті «підвішування за хвіст» латентний період підняття 

мордочки до основи хвоста зменшували сполуки Гіп-1 і ГАК. При цьому значення 

показника були на рівні препарату порівняння. 

 5. При дослідженні актопротекторних властивостей похідних 2-

оксоіндоліну встановлено, що сполуки 18, 15, ГАК, Гіп-1 та 1407 

найефективніше подовжували час плавання щурів з додатковим навантаженням 

при t = 24-260С. 

 6. Фригопротекторну дію за ускладнених умов виявляли сполуки з 

лабораторними шифрами 18, К, 3.85, Гіп-1, Е-38 та 1407, яка була зіставна з 

субстанцією етилтіобензімідазолу, а речовина 15 за цією активністю 

переважала її.  

 7. Захисну дію за умов гіпертермії виявляли похідні 2-оксоіндоліну 18, 15,  

2-Т, К, 3.85, ГАК, Гіп-1, 1425 і 1407. При цьому речовини 2-Т, ГАК, Гіп-1 і 1407 

за активністю не поступались субстанції етилтіобензімідазолу.  
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 Наукові праці, що опубліковані за матеріали розділу 7: 

1. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на фізичну 

витривалість тварин за умов гіпотермії / Р. В. Луценко, Т. О. Дев’яткіна, С. В. 

Колісник, В. В. Болотов. Український журнал клінічної та лабораторної 

медицини. 2008. Т. 3, №3. С. 89-92. (Особистий внесок – проведення 

експерименту, узагальнення результатів дослідження та підготовлена стаття до 

друку). 

 2. Болотов В. В., Колісник С. В., Дев’яткіна Т. О., Луценко Р. В., 

Сидоренко А. Г. Застосування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

як засобів з актопротекторною дією: пат. 92646 України, МПК А 61К 31/4045, 

А61Р 43/00. № а 200815305; заявл. 30.12.2008 ; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22. 

(Особистий внесок – участь у патентному пошуку, проведенні 

експериментальних досліджень та оформленні патенту). 

 3. Болотов В. В., Колісник С. В., Луценко Р. В., Дев’яткіна Т. О., 

Сидоренко А. Г. Застосування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

як засобів з антидепресивною дією: пат. 106105, Україна, МПК А61К 31/33, 

А61К 31/404, А61Р 25/24. / (UA) № а 201209135; заяв. 25.07.2012; 

опубл.25.07.2014, бюл. №14. (Особистий внесок – участь у проведенні 

експерименту, патентно-інформаційному пошуку, опрацювання першоджерел 

та підготовка опис патенту).  
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РОЗДІЛ 8 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНОПРОТЕКТОРНОИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

СПОЛУКИ-ЛІДЕРА 

 

8.1. Встановлення кардіопротекторної дії сполуки 18 за умов 

адреналінового міокардиту 

 

За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання є причиною більш ніж 

половини смертей в Європейському регіоні, при цьому до 80% передчасних 

випадків смерті від захворювань серця та інсульту можна запобігти. До 20% 

людей із серцево-судинними захворюваннями страждають на депресію, 

причому наявність депресії та / або тривожних розладів щонайменше подвоює 

ризик летальності внаслідок гострого коронарного синдрому. Встановлено 

також, що коморбідні пацієнти з тяжкими психічними розладами помирають на 

15–20 років раніше, найчастіше саме від серцево-судинних захворювань, адже у 

таких хворих ризик виникнення серцевого нападу принаймні удвічі більший, 

аніж у загальній популяції [204, 337]. 

Через добу після моделювання адреналінового міокардиту не було 

летальності тварин ані в групі контрольної патології, ані в групах тварин, що 

отримували сполуку 18 та препарат порівняння. Експериментальна патологія 

характеризувалася специфічними змінами як показників ЕКГ, так і біохімічних 

маркерів у плазмі крові та серцевому м’язі щурів. Аналіз ЕКГ свідчить про 

виразне порушення функціонального стану міокарда щурів з введенням 

адреналіну (табл. 8. 1) [51].  

На тлі синусового ритму в усіх тварин у групі контрольної патології 

спостерігали вірогідне зменшення інтервалу PQ на 18% проти інтактного 

контролю. 

Збільшення ЧСС у групі контрольна патологія на 7% відносно інтактного 

контролю не мало статистично значущого характеру через високу дисперсію 

показника. 
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Таблиця 8.1 

Вплив сполуки 18 на електрокардіографічні показники функціонального 

стану серцевого м'язу щурів за умов адреналінового міокардиту 

 (M±m, n=8-10) 

Показники Інтактний 

контроль 

Адреналіновий міокардит 

контрольна 

патологія 

етилметилгідрок-

сипіридину сук-

цинат, 100 мг/кг 

сполука 18, 

12 мг/кг 

PQ, с 0,049±0,001 0,040±0,001* 0,040±0,001* 0,046±0,002**# 

QRS, с 0,028±0,003 0,031±0,002 0,031±0,001 0,034±0,002 

QT, с 0,080±0,003 0,090±0,004 0,080±0,003 0,078±0,002** 

R, мВ 0,50±0,02 0,45±0,03 0,42±0,03 0,53±0,03# 

P, мВ 0,12±0,01 0,04±0,01* 0,07±0,01* 0,10±0,01** 

T, мВ 0,15±0,02 0,10±0,00* 0,11±0,00* 0,13±0,01**# 

ЧСС, 

уд/хв. 
385,75±16,02 412,70±8,64 428,60±11,86* 407,00±7,88 

СП, % 51,72±1,41 61,61±2,56* 56,78±1,70* 52,90±1,77** 

Елевація 

сегменту 

ST, мм 

0,19±0,09 0,90±0,12* 0,55±0,14 0,55±0,16 

% щурів з 

елевацією 

сегменту 

ST  

38 90* 70 60 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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На розвиток ішемії серцевого м'язу щурів групи контрольна патологія  

вказують виразна елевація сегменту ST у 4,7 разу (p<0,001), значуще зростання 

майже в 2,5 разу (p<0,01) відсотку тварин зі зміщенням сегменту ST відносно 

ізолінії, а також значуще зниження вольтажу зубця T у 1,5 разу (p<0,01) 

відносно інтактного контролю. Незначна елевація сегменту ST, яку 

спостерігали в 3 із 8 тварин групи інтактного контролю (38%), імовірно 

пов’язана із впливом наркозного препарату тіопенталу-натрію. Також при 

експериментальній патології спостерігалося вірогідне збільшення СП на 19% 

щодо інтактного контролю. Не було верифіковано змін коефіцієнтів маси серця 

та нирок (табл. 8.2) під впливом адреналіну, що, вочевидь, пов’язане з 

дефіцитом часу (24 год) для розвитку виразних гіпертрофічних змін органів-

мішеней за цієї моделі. 

Таблиця 8.2 

Вплив сполуки 18 на  коефіцієнти маси серця та нирок щурів з 

адреналіновим міокардитом (M±m, n=8-10) 

Показник Інтактний 

контроль 

Адреналіновий 

міокардит 

(контрольна 

патологія) 

Адреналіновий 

міокардит+етил-

метилгідроксипі-

ридину сукци-

нат, 100 мг/кг 

Адреналіновий 

міокардит+ 

сполука 18, 

12 мг/кг 

Коефіцієнт 

маси серця, % 

0,315 ± 

0,010 

0,332 ± 0,010 0,320 ± 0,007 0,340 ± 0,010 

Коефіцієнт 

маси нирок, % 

0,644 ± 

0,021 

0,664 ± 0,015 0,676 ± 0,044 0,660 ± 0,047 

Примітки: КМ – коефіцієнт маси, n – кількість тварин у групах. 

 

Ішемічно-некротичні зміни у тварин групи контрольної патології 

підтверджуються вірогідним зростанням активності головного індикатору 

некрозу серцевого м’язу – МВ-ізоформи КК на 16% проти інтактного контролю 

(табл. 7.3).  
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Таблиця 8.3 

Вплив сполуки 18 на біохімічні показники стану серцевого м'язу щурів за 

умов адреналінового міокардиту (M±m, n=8-10) 

Показники Інтактний 

контроль 

Адреналіновий міокардит 

контрольна 

патологія 

етилметилгідрок-

сипіридину сукци-

нат, 100 мг/кг 

сполука 18, 

12 мг/кг 

Плазма крові 

КК-МВ, МО/л 672,6±32,5 778,3±18,9* 754,6±22,6* 708,5±18,9** 

АсАТ, мкМ / 

(год × мл) 

0,90± 

0,10 

3,36± 

0,08* 

3,53± 0,08* 2,31± 

0,12*,**,# 

АлАТ, мкМ / 

(год × мл) 

0,67± 

0,21 

3,06± 

0,19* 

3,14±0,14* 1,46 ±  

0,19*,**,# 

Коефіцієнт 

де Рітіса 

1,67± 

0,39 

1,14± 

0,08 

1,15±0,06 1,79± 

0,24**,# 

ТБК-АП, 

мкМ/л 

6,33± 

0,07 

7,14± 

0,18* 

6,79± 0,08* 6,70± 

0,12* 

Міокард 

СОД, од. / 

(хв × г) 

24,20± 

1,72 

15,83±0,79* 16,17±1,62* 18,50± 

0,92*,** 

Каталаза, 

 мкМ / (хв × г) 

53,00± 

3,94 

31,67±2,62* 33,67±3,27* 42,33± 

2,23*,**,# 

ТБК-АП, 

мкМ/г 

132,80± 

9,90 

184,2±8,72 * 178,67±8,29* 155,33± 

6,09**,# 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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Крім того, адреналін спричинив значуще зростання активності маркерних 

ферментів цитолізу АсАТ і АлАТ у 3,7 та 4,6 разу відповідно, а також викликав 

тенденцію до зниження коефіцієнту де Рітіса у 1,5 разу відносно інтактного 

контролю, що також вказує на деструкцію кардіоміоцитів. 

Активація адреналіном вільнорадикальних процесів у щурів групи 

контрольної патології підтверджується статистично значущим відносно 

інтактного контролю збільшенням ТБК-АП як у плазмі крові, так і, особливо, у 

гомогенаті органу-мішені – серці (на 13% та 39% відповідно) табл. 8.3).  

Як видно з табл. 8.3, на тлі зростання головного маркера пероксидного 

окиснення ліпідів – ТБК-АП – у серцевому м’язі щурів із міокардитом 

виснажувався пул ферментних АО СОД і каталази (у 1,5 та 1,7 разу, щодо 

інтактного контролю, p<0,01). 

На редукцію адреналін-індукованої ішемії міокарда під впливом сполуки-

лідера опосередковано вказують зменшення елевації сегменту ST і кількості 

тварин з такими змінами (у 1,6 разу та на 30% відповідно) до значень, що 

статистично не відрізняються від показників групи інтактного контролю (табл. 

7.1). Запобігання негативного впливу адреналіну на скоротливу функцію серця 

під впливом сполуки 18 верифіковано за статистично значущим зниженням С П 

до рівня тварин групи інтактного контролю. 

Не встановлено впливу ані сполуки 18, ані препарату порівняння 

етилметилгідроксипіридину сукцинату на КМ серця та нирок щурів (табл. 7.2).  

Досліджувана сполука 18 нормалізувала біохімічні зміни, що їх спричинив 

адреналін (табл. 8.3). На зменшення ступеня ішемічно-деструктивних процесів 

у міокарді вказують статистично значуще відносно групи контрольної патології  

зниження активності КК-МВ, АсАТ та АлАТ, а також відновлення значення 

коефіцієнту де Рітіса до рівня інтактного контролю. 

Крім того, на тлі сполуки 18 спостерігали зменшення інтенсивності 

процесів перекисного окиснення ліпідів за вірогідним зниженням ТБК-АП у 

міокарді тварин на 19% щодо контрольної патології. Хоча подібні зміни мали 

місце також у плазмі крові, різниця між показниками групи сполуки 18 та групи 
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контрольної патології (7%) не досягала рівня статистичної значущості (p=0,06). 

Одночасно сполука 18 стимулювала пригнічену АО систему міокарду, що 

встановлено за достовірним збільшенням активності СОД та каталази щодо 

показників групи контрольна патологія на 17 та 34% відповідно.  

 Препарат порівняння етилметилгідроксипіридину сукцинат на моделі 

адреналінового міокардиту не чинив позитивного впливу на 

електрокардіографічні та біохімічні показники функції серця щурів. Більшість 

проаналізованих параметрів у тварин референтної групи не відрізнялись від 

таких у щурів групи контрольної патології. Окремо варто зазначити, що 

етилметилгідроксипіридину сукцинат, на відміну від адреналіну та сполуки 18, 

спричиняв вірогідне підвищення ЧСС тварин на 11% відносно інтактного 

контролю (табл. 8.1).  

При гістологічному дослідженні міокард інтактних щурів має вигляд 

єдиного масиву пучків однакових за товщиною рівномірно забарвлених 

серцево-м’язових волокон із незміненою синцитіальною структурою. 

Кардіоміоцити у волокнах розташовано послідовно один за одним. Ядра 

кардіоміоцитів витягнутої або овальної форми, звичайні за розміром та 

локалізацією, нормохромні, з чіткою хроматиновою субстанцією, ядерцем. 

Чітко прослідковується поперечна посмугованість міофібрил. Міжволокневі та 

міжпучкові прошарки помірні, вміст сполучнотканинних клітин у них 

незначний. Дрібні вени в зовнішніх шарах міокарда повнокровні. Артерії 

дрібного та середнього калібру мають звичайні за товщиною судинні стінки, 

просвіт судин помірний (рис. 8.1). 

Через 1 добу після введення адреналіну в міокарді лівого шлуночка щурів 

групи контрольної патології виявлено набряк кардіоміоцитів, втрату поперечної 

посмугованості міофібрил, венозну гіперемію. М’язові волокна візуально 

товщі, аніж в інтактного контролю (рис. 7.2). Строма між волокнами дифузно 

інфільтрована макрофагами та лімфоцитами. Спазм судин і дрібні перивазальні 

макрофагально-лімфоцитарних інфільтрати свідчать про розвиток ішемії 

серцевого м’язу. Імовірно, ішемія викликає загибель кардіоміоцитів і 
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макрофагально-лімфоцитарні інфільтрати утворюються для утилізації загиблих 

клітин.  

  
Рис. 8.1. Міокард інтактного щура. Нормальний стан серцево-м’язових 

волокон (а, × 400), дрібної артерії (б, × 250). Гематоксилін-еозин.  

  
Рис. 8.2. Міокард лівого шлуночка щура після введення адреналіну. 

Набряк, потовщення фрагментів м′язових волокон, втрата поперекової 

посмугованості в цих фрагментах (а, × 250), виразна повнокровність венозних 

судин (б, стрілки, × 200). Гематоксилін-еозин.  

а б 

а б 
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Застосування сполуки 18 запобігає розвитку адреналін-індукованих 

ушкоджень міокарда (рис. 8.3). У всіх щурів серцево-м’язові волокна звичайної 

товщини, без ознак набряку, з незміненою поперечною посмугованістю 

міофібрил. Стан саркоплазми та ядер кардіоміоцитів відповідає нормі. Строма 

між волокнами має звичайну структуру (рис. 8.3а). Стінки венул та артеріол із 

гарним тургором, венозного застою немає (рис. 8.3б). Отже, ознаки ішемії 

міокарда відсутні. Стінки середніх артерій тонші, аніж у щурів групи КП, із  

меншим умістом непосмуговано-м’язових клітин (рис. 7.3в).  

 

   
Рис. 8.3. Міокард лівого шлуночка щура, який отримував сполуку 18 на 

тлі адреналіну: а – повне відновлення стану серцево-м’язових волокон (× 200); 

б – відсутність спазму дрібної артерії (× 250); в – зменшення вмісту 

непосмуговано-м’язових клітин у стінці артерії (× 400). Гематоксилін-еозин.  

 

На тлі препарату порівняння етилметилгідроксипіридину сукцинату в 

міокарді, як і в щурів групи контрольної патології, спостерігали набряк 

волокон, втрату поперечної посмугованості міофібрил, збагачення строми між 

волокнами макрофагами і лімфоцитами. Однак виразність цих змін варіювала й 

в цілому була меншою, аніж у тварин групи контрольна патологія. Крім того, 

а б в 
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виявлено окремі невеликі навколоклітинні інфільтрати, що ніби «заміщують» 

дрібні фрагменти пошкоджених волокон (рис. 8.4). Частина тонкостінних 

кровоносних судин міокарда ще була в стані стазу, тоді час як судинна стінка 

інших судин виглядала розслабленою. Зрідка перивазально спостерігали 

макрофагально-лімфоцитарну інфільтрацію.  

Отримані світлооптичні дані добре корелюють із результатами 

дослідження функціонального стану міокарду щурів та свідчать про виразну 

ішемію серцевого м’язу щурів у групі контрольна патологія, а також 

кардіопротекторну дію досліджуваної сполуки 18 та відсутність суттєвого 

позитивного впливу препарату порівняння етилметилгідроксипіридину 

сукцинату на перебіг адреналінового міокардиту. 

 

  

 

 
Рис. 8.4. Міокард лівого шлуночка щура, який отримував 

етилметилгідроксипіридину сукцинат на тлі адреналіну: а-б – різні за 

виразністю ділянки міокарда з набряком волокон, збільшенням кількості 

макрофагально-лімфоцитарних клітин у стромі (× 200); в-г – дрібні осередки 

навколоклітинних інфільтратів, що «заміщують» фрагменти пошкоджених 

волокон (× 400). Гематоксилін-еозин.  

 

а б 

в 

г 
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8.2. Вивчення ефективності сполуки 18 у щурів при гострому 

тетрахлорметановому гепатиті 

 

Для дослідження наявності гепатопротекторних властивостей у сполуки 

18 оцінювали її дію на перебіг гострого експериментального 

тетрахлорметанового гепатиту. На 4-у добу від початку експерименту вивчали 

вплив речовини на основні патогенетичні ланки експериментальної патології 

печінки [108]. 

Встановлено, що розвиток тетрахлорметанового гепатиту 

супроводжувався пригніченням загальної активності щурів, зменшенням 

споживання ними їжі та води, змінами зовнішняного хутряного покриву та 

загибеллю 50% експериментальних тварин (табл. 8.4). Формування контрольної 

патології призводило до збільшення КМ печінки у 1,4 (р<0,01) порівняно з 

таким у групі інтактного контролю. 

 При цьому час настання тіопенталового наркозу зменшився в 2,0 рази 

(<0,001) порівняно зі значенням показника у інтактних щурів (табл. 8.4). При 

тетрахлорметановому гепатиті в сироватці крові збільшувалась активність 

ферментів маркерів цитолізу гепатоцитів. По закінченню дослідження 

активність ферментів АлАТ зросла в 5,3 разу (р<0,001), активність АсАТ - у 

3,7 разу (р<0,001) порівняно зі значеннями в групі інтактного контролю 

(табл. 8.4). 

Ушкодження гепатоцитів за умов тетрахлорметанового гепатиту 

призводило до порушення дезінтоксикаційної функції печінки, на що вказувало 

підвищення концентрації загального білірубіну в сироватці крові в 3,6 разу 

(р<0,001) порівняно з показником у інтактних щурів (табл. 8.5).  

Це відбувалось за рахунок непрямого білірубіну вміст якого в сироватці 

крові зріс у 2,5 разу (р <0,001) і непрямого білірубіну, що збільшився у 4,0 рази 

порівняно з показниками інтактного контролю. 
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Таблиця 8.4 

Дослідження гепатопротекторних властивостей сполуки 18 при гострому 

тетрахлорметановому гепатиті (Mm, n=5-10) 

 

Досліджувана група Вижи-

ваність, 

% 

Коефіцієнт 

маси пе-

чінки, % 

Час настання 

тіопенталового 

наркозу, хв 

Сироватка крові 

АлАТ, 

ммоль/ 

год·мл 

АсАТ, 

ммоль/ 

год·мл 

Інтактний контроль 100 2,98±0,05 3,58±0,14 0,31±0,02 0,79±0,04 

Тетрахлорметановий 

гепатит (контрольна 

патологія) 

50 4,08±0,20* 

 

1,79±0,37* 

 

1,64± 

0,06* 

2,91±0,18* 

 

Тетрахлорметановий 

гепатит + eтилметил-

гідроксипіридину 

сукцинат, 100 мг/кг 

80 3,67± 

0,10* 

 

2,82± 

0,17*,** 

 

1,34± 

0,04*,** 

2,09± 

0,19*,** 

 

Тетрахлорметановий 

гепатит + сполука 18, 

12 мг/кг 

100 3,43± 

0,13*,** 

 

1,31± 

0,14*,**,# 

 

1,06± 

0,05*,**,# 

 

1,70± 

0,08*,** 

 

Примітки: 

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Профілактичне застосування препарату порівняння eтилметилгідрокси-

піридину сукцинату в дозі 100 мг/кг  покращувало зовнішній вигляд, рухову 

активність, вживання їжі та рідини й зменшувало летальність щурів на 30% 

порівняно з таким при експериментальній патології. Також відмічалася тенденція 
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до зменшення КМ печінки. Введення eтилметилгідроксипіридину сукцинату в дозі 

100 мг/кг сприяло подовженню часу настання тіопенталового наркозу в 1,8 разу 

порівняно з таким у групі щурів з контрольною патологією (р<0,05) (табл. 8.4). 

Таблиця 8.5 

Вплив сполуки 18 на концентрацію білірубіну в сироватці крові щурів при 

гострому тетрахлорметановому гепатиті (Mm, n=5-10 ) 

 

Досліджувана група Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

Прямий 

білірубін, 

мкмоль/л 

Непрямий 

білірубін, 

мкмоль/л 

Інтактний контроль 5,6±0,22 2,1±0,1 3,5±0,17 

Тетрахлорметановий гепатит 

(контрольна патологія) 

20,0±1,41* 

 

5,2±0,49* 

 

14,1±0,64* 

 

Тетрахлорметановий гепатит 

+eтилметилгідроксипіридину 

сукцинат, 100 мг/кг 

15,9± 

0,67*,** 

 

4,88± 

0,29* 

 

11,0± 

0,50*,** 

 

Тетрахлорметановий гепатит + 

сполука 18, 12 мг/кг 

15,1± 

0,80*,** 

3,80± 

0,33*,**,# 

10,1± 

0,94*,** 

  Примітки:  

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Також застосування eтилметилгідроксипіридину сукцинату вірогідно 

знижувало в сироватці крові активності АлАТ в 1,6 разу (р<0,001) і АсАТ в 1,5 разу 

(р<0,001) порівняно зі значеннями в групі контрольної патології. Профілактичне 

введення препарату порівняння зменшувало вміст загального білірубіну в 1,3 

разу (р<0,05) порівняно зі значеннями у тварин з тетрахлорметановим гепатитом. 

Це відбувалося за рахунок непрямого білірубіну, який зменшився в 1,3 разу 
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(р<0,05), тоді як вміст прямого білірубіну залишився на р івні показників щурів з 

контрольною патологією (табл. 8.5).      

Запобіжне застосування сполуки 18 (12 мг/кг) на фоні гострого 

терахлорметаногого гепатиту, як і eтилметилгідроксипіридину сукцинат, 

чинило позитивний вплив на перебіг експериментальної патології, але більш 

виразний. Так, зовнішній вигляд щурів, загальна рухова активність, поведінка, 

кількість пвжитої їжі суттєво не відрізнялися від інтактного контролю. 

Значення КМ печінки зменшилося в 1,2 разу (р<0,02) проти значень контрольної 

патології (табл. 7.4). Застосування сполуки 18 вірогідно прискорювало настання 

тіопенталового наркозу в щурів. Також введення цієї речовини вірогідно 

зменшувало розвиток гіперферментемії. Про це свідчило зменшення активності 

АлАТ і АсАТ у сироватці крові в 1,6 разу (р<0,001) і в 1,7 разу (р<0,001) 

порівняно з показниками щурів з тетрахлорметановим гепатитом. Слід зазначити, 

що сполука 18 ефективніше за eтилметилгідроксипіридину сукцинат у 1,3 разу 

(р<0,001) зменшувала активність АлАТ у сироватці крові. 

За умов гострого тетрахлорметанового гепатиту порушувалася 

коньюгаційно-екскреторна функція печінки. Запобіжне введення речовини 18 

коригувало процеси кон’югації та екскреції в гепатоцитах щурів (табл. 8.5). 

Застосування цієї сполуки вірогідно зменшувало вміст загального білірубіну в 

сироватці крові порівняно з показниками при тетрахлорметановому гепатиті. 

Ці зміни відбувалися за рахунок зменшення в сироватці крові вмісту прямого 

білірубіну в 1,3 разу (р<0,05) і непрямого білірубіну в 1,4 разу (р<0,01) 

порівняно зі значеннями даних показників у групі тварин контрольна 

патологія. Слід відзначити, що сполука 18 ефективніше зменшувала вміст 

прямого білірубіну в сироватці крові на відміну від 

eтилметилгідроксипіридину сукцинату (р<0,05).  

При гістологічному дослідженні тканини печінки інтактних щурів 

встановлено, що будова печінкових часточок збережена (рис. 8.5).  
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Рис. 8.5. Печінка інтактного щура. Нормальний стан структури органу (а, 

х 10), (б, х 20) Забарвлення гематоксилін-еозином.  

Гепатоцити без патологічних змін. Портальні тракти не розширені, без 

ознак склерозу, зі слабкою лейкоцитарною інфільтрацією. Окремі вени 

портальних трактів розширені, з ознаками гіперемії. Синусоїдні капіляри не 

розширені. Поодинокі центральні вени розширені, без ознак повнокрів’я. 

Простори Діссе без змін. 

 На 4-у добу розвитку терахлорметанового гепатиту виникали характерні 

для даної патології гістологічні зміни тканини печінки. Будова печінкових 

часточок збережена. Більшість гепатоцитів у стані дрібно- і великокраплинної 

жирової дистрофії, окремі клітини органу в стані гідропічної дистрофії (рис. 8.6).  

За умов експериментальної патології портальні тракти виявились різко 

розширеними, без ознак склерозу, з виразною осередковою лейкоцитарною 

інфільтрацією. Центральні вени та вени портальних трактів різко розширенні, 

повнокровні. Синусоїди різко повнокровні. Набряк перисинусоїдальних 

просторів в центрах часточок. На тлі профілактичного застосування препарату 

порівняння  етилметилгідроксипіридину сукцинату виявилася збережена 

будова печінкових часточок (рис. 8.7).  

б а 



266 
 

  

Рис. 8.6. Печінка щура при гострому тетрахлорметановому гепатиті. 

Дрібно- та великокраплинна жирова дистрофія (а, х 10). Гідропічна дистрофія 

(б, х 20). Забарвлення гематоксилін-еозином. 

  

  

 Рис. 8.7. Печінка щура, який отримував на тлі етилметилгідроксипіридину 

сукцинату тетрахлорметан. Судини тріад розширені та різко повнокровні (а, х 

10). Дрібно- та великокраплинна жирова дистрофія. (б, х 10) Забарвлення 

гематоксилін-еозином. 

б а 

б а 
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Переважна більшість гепатоцітів у стані дрібно- і великокраплинної 

жирової дистрофії. Також встановлено, що центральні вени різко розширенні, 

повнокровні. Портальні тракти з ознаками вираженого набряку, вогнищевою 

лейкоцитарною інфільтрацією. Окремі судини тріад розширені та різко 

повнокровні. Значне розширення просторів Діссе.  

Запобіжне застосування сполуки 18 на фоні гострого терахлорметаногого 

гепатиту, чинило позитивний вплив на перебіг експериментальної патології, що  

підтверджувалось результатами гістологічного дослідження (рис. 8.8).  

  

 

Рис. 8.8. Печінка щура, який отримував на тлі сполуки 18 тетрахлорметан. 

Судини тріад розширені та повнокровні (а, х 10). Дрібно- та 

середньокраплинна жирова дистрофія. (б, х 10) Забарвлення гематоксилін-

еозином. 

Встановлено, що за цих умов будова печінкових часточок збережена. 

Центролобулярні гепатоцити в стані середньокраплинної жирової та 

гідропічної дистрофії. Незначна лейкоцитарна інфільтрація навколо 

центральних вен і портальних трактів. Судини портальних трактів повнокровні. 

Окремі портальні тракти з явищами незначного склерозу. Перисинусоїдальні 

простори Діссе без змін. 

а б 
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Отримані світлооптичні дані узгоджуються з результатами дослідження 

функціонального стану печінки та свідчать про розвиток класичного 

тетрахлорметанового гепатиту та виразну гепатопротекторну дію сполуки 18 

при цій експериментальній патології. 

 

8.3. Вплив речовини 18 на стан нирок щурів за умов експериментальної 

гострої ниркової недостатності 

 

За умов етиленгліколевої інтоксикації оцінювали виживаність тварин, 

оскільки вона є інтегральним критерієм нефропротекторної активності, що 

дозволяє верифікувати захисну дію препаратів. Через добу після введення 

етиленгліколя спостерігали 100% летальність мишей як у групі контрольної 

патології, так і на тлі застосування обох препаратів. Згідно з аналізом ранньої 

летальності (станом на 6 год, 9 год та 12 год з моменту введення токсиканта) 

вірогідних міжгрупових відмінностей не було. У всіх досліджуваних групах у 

тварин розвивалася макрогематурія та глибоке пригнічення ЦНС, що є типовим 

для перебігу етиленгліколевої інтоксикації. Отже, за умов обраної жорсткої 

моделі токсичного ураження нирок сполука 18 та етилметилгідроксипіридину 

сукцинат не справляли захисної дії.  

Для підтвердження отриманих результатів обрано модель гліцерол-

індукованого ГУН у щурів, яке характеризується значно нижчою летальністю в 

ранні терміни. Через добу після моделювання гліцерол-індукованої ГНН не 

реєстрували загибелі щурів ані в групі контрольної патології, ані в групах 

тварин, які отримували сполуку 18 та препарат порівняння. Експериментальна 

патологія характеризувалася типовими змінами ВФН та біохімічних маркерів у 

плазмі крові та нирках щурів. Зменшення сечовиділення, яке спостерігали у 

тварин на тлі введення водного навантаження, було пов’язане з падінням ШКФ 

(у 6,4 разу) та реабсорбції води (р˂0,05 проти інтактного контролю; табл. 8.6).  

Порушення екскреторної функції нирок та механізмів подолання 

гіперазотемії виявлялося в збільшенні вмісту креатиніну та сечовини в плазмі крові 
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порівняно з інтактним контролем у 2,7 та 2,6 разу відповідно (р˂0,05; табл. 8.7).  

Таблиця 8.6 

Вплив сполуки 18 на видільну функцію нирок щурів із гліцерол-індукованим 

гострим ураженням нирок за умов водного навантаження (Mm, n=6) 

Показники Інтактний 

контроль 

 

Гліцерол  

(контрольна 

патологія) 

 

Гліцерол+ eтил-

метилгідроксипі-

ридину сукци-

нат, 100 мг/кг 

Гліцерол+ 

сполука 18, 

12 мг/кг 

 

Діурез, мл/100 г за 2 год 2,62±0,21 1,28±0,31* 1,20±0,25* 0,71±0,17* 

Виведення 

навантаження, % 

87,4±7,0 42,5± 

10,2* 

39,9±8,5* 23,6± 

5,8* 

ШКФ, мл/хв на 100 г 0,159± 

0,057 

0,025± 

0,006* 

0,040± 

0,012*,** 

0,020± 

0,006*,# 

Реабсорбція води, % 98,1±0,5 96,0±0,8* 97,0±1,0 96,5±0,8 

Концентрація білка в 

сечі, г/л 

0,12±0,04 1,02±0,27* 1,24±0,40* 0,75±0,15* 

Екскреція білка, 

мг/100 г за 2 год 

0,28±0,07 1,08±0,30* 1,15±0,22* 0,44±0,09# 

Екскреція креатиніну, 

мкМ/100 г за 2 год 

5,23±0,67 2,52±0,76* 4,06±0,6 1,90±0,32*,# 

Екскреція сечовини, 

мкМ/100 г за 2 год 

178,9±17,8 148,3±47,6 142,0±17,7 88,2±18,0* 

Кліренс сечови-ни, 

мл/хв на 100 г 

0,27±0,08 0,10±0,04 0,12±0,03 0,09±0,03 

  Примітки:  

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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Ще одним прогностично несприятливим фактором був розвиток 

протеїнурії: концентрація білка в сечі зросла у 8,5 разу, а його екскреція – у 3,9 

разу. Екскреція креатиніну та сечовини, а також кліренс сечовини статистично 

не відрізнялися від таких в інтактних тварин, хоча помітною була тенденція до 

зниження зазначених показників. 

Індуковане гліцеролом гостре ураження нирок супроводжувалося 

порушенням прооксидантно-антиоксидантного балансу. Встановлено, що в 

щурів групи контрольної патології порівняно з інтактними тваринами вміст 

ТБК-АП зростав на 51,6 % у плазмі крові (p<0,005) та на 16% – у нирках 

(p<0,05) (табл. 8.8). За цих умов активація ПОЛ супроводжувалася зниженням у 

нирках активності АО ферментів – каталази та СОД (відповідно у 2 та 1,3 рази 

щодо показників у групі інтактного контролю, p˂0,05).  

За умов гліцерол-індукованого ГУН введення сполуки 18 щурам спричиняло 

більш виразне зменшення сечовиділення, ніж у тварин групи контрольної патології 

та групи з уведенням eтилметилгідроксипіридину сукцинату. 

Таблиця 8.7 

Вплив сполуки 18 на концентрацію креатиніну та сечовини в плазмі крові 

щурів із гліцерол-індукованим гострим ураженням  

нирок (Mm, n=6) 

Досліджувана група Креатинін, 

мкмоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

Інтактний контроль  32,3±7,5 5,56±0,41 

Гліцерол (контрольна патологія) 87,6±22,5* 14,6±2,25* 

Гліцерол+ eтилметилгідроксипіридину 

сукцинат, 100 мг/кг  

102,7±25,4* 12,3±3,17* 

Гліцерол + сполука 18, 12 мл/кг  114,8±32,4* 17,0±4,95 

  Примітки:  

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. n ‒ кількість тварин у групі. 
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Таблиця 8.8 

Вплив сполуки 18 на прооксидантно-антиоксидантний баланс у щурів із 

гліцерол-індукованим гострим ураженням нирок (Mm, n=6) 

 

Показники Інтактний 

контроль  

Гліцерол 

(контрольна 

патологія)  

Гліцерол+eтил-

метилгідроксипі-

ридину сукцинат, 

100 мг/кг 

Гліцерол+  

сполука 

18, 12 

мл/кг 

Плазма крові 

ТБК-АП, мкмоль/л 7,05±0,25 10,69±0,34* 9,01±0,55* 9,10±0,58* 

Нирки 

ТБК-АП, нмоль/г 

тканини 

107,8±5,6 125,0±3,5* 118,8±4,8 122,7±5,1 

Каталаза, ммоль H2O2/г 

тканини за хв 

2,42±0,08 1,21±0,17* 2,06±0,07*,# 1,81±0,12*,# 

СОД, у.о./г тканини за хв 9,89±0,49 7,73±0,53* 7,12±0,43* 7,56±0,61* 

  Примітки:  

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 3. n ‒ кількість тварин у групі. 

 

Очевидно, це було асоційовано зі зниженням ШКФ. Проте відмінності 

між групами не були статистично значущими. Мала місце гіперазотемія, про 

ретенційний характер якої свідчить вірогідне порівняно з показниками 

інтактних тварин зниження екскреції креатиніну та сечовини, а також 

зменшення ниркового кліренсу останньої. 

На відміну від препарату порівняння сполука 18 чинила 

антипротеїнуричну дію, екскреція білка із сечею вірогідно не відрізнялася від 

такої в інтактних тварин. Його концентрація мала тенденцію до зниження, хоча 

залишалась високою.  



272 
 

Щури, які отримували препарат порівняння eтилметилгідроксипіридину 

сукцинат, практично за всіма показниками стану ВФН не відрізнялися від тварин 

групи контрольної патології. Вміст креатиніну та сечовини в плазмі крові також 

наближався до значень, зареєстрованих у тварин без фармакокорекції.  

Сполука 18 та eтилметилгідроксипіридину сукцинат не сприяли 

зменшенню інтенсивності процесів ПОЛ, вміст ТБК-АП у плазмі крові та нирках 

не відрізнявся від такого у тварин групи контрольної патології. Однак обидва 

препарати стимулювали пригнічену АО систему нирок, що встановлено за 

вірогідним збільшенням активності каталази щодо групи контрольної патології  

на 50 % (р<0,05) та 70 % (р<0,005) відповідно. Достовірних міжгрупових 

відмінностей активності СОД зареєстровано не було. 

 Введення гліцеролу призводило до збільшення КМ органа-мішені – нирок 

(табл. 8.9). Ані сполука 18, ані препарат порівняння не сприяли нормалізації 

цього показника.  

Таблиця 8.9 

Вплив сполуки 18 на коефіцієнти маси органів щурів із гліцерол-

індукованим гострим ураженням нирок(Mm, n=6) 

 

Групи тварин, показники Коефіцієнти маси, % 

нирок печінки 

Інтактний контроль 0,66±0,02 3,27±0,23 

Контрольна патологія – гліцерол 0,80±0,01* 3,66±0,16 

Гліцерол + eтилметилгідроксипіридину 

сукцинат, 100 мг/кг 

0,86±0,06* 4,23±0,18**,# 

Гліцерол + сполука 18, 12 мг/кг 0,78±0,04* 3,86±0,19 

  Примітки:  

1. * – p<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; 

2. ** – p<0,05 у порівнянні з контрольною патологією; 

3. # ‒ p<0,05 у порівнянні з діазепамом. 

 4. n ‒ кількість тварин у групі. 
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 На тлі eтилметилгідроксипіридину сукцинату встановлено статистично 

значуще збільшення коефіцієнту маси печінки (у 1,3 рази проти інтактного 

контролю, р˂0,01), тоді як в решті груп таких змін не спостерігали. 

Отримані дані гістологічного дослідження корелюють із результатами 

вивчення функціонального стану нирок та свідчать про відсутність позитивного 

впливу досліджуваної сполуки 18 та препарату порівняння 

eтилметилгідроксипіридину сукцинату на перебіг гліцерол-індукованого 

гострого ураження нирок. 

У нирках інтактних щурів ниркові клубочки звичайні за розміром, 

щільністю розташування. У судинному компоненті клубочків виразність 

малюнка капілярних петель, повнокровність їх і клітинна насиченість у межах 

норми (рис. 8.9). Просвіт капсули клубочків помірний, вільний. Канальці 

кіркової речовини щільно упаковані. Нефроцити проксимальної частини 

канальців нефронів помірно високі, просвіт канальців достатній, що свідчить про  

   

Рис. 8.9. Нирка інтактного щура. Нормальний стан ниркових клубочків та 

звивистих канальців нефронів кіркової речовини (а), звивистих канальців 

кортико-медулярної зони (б), прямих канальців мозкового шару (в). 

Гематоксилін-еозин. х200.  

б в 

а б в 
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виробку нормальної кількості фільтрату у клубочку. Епітелій дистальної 

частини канальців нефронів менший за розміром, частина клітин 

характеризувалася помірним розпушенням апікальних відділів. Просвіт 

канальців дещо більш вузький, в деяких візуалізувалися так звані циліндри – 

невеликі ущільнені «зліпки» з білка, який коагуловано. Епітелій петель Генне, 

прямих канальців мозкового шару та збиральних трубочок звичайний.  

Мікроциркуляторні процеси та стан інтерстицію кіркового та мозкового шару 

без особливостей.  

 Через добу після ін'єкції гліцеролу в нирках щурів з модельною патологією 

виявлені дуже виразні патологічні зміни (рис. 8.10, рис. 8.11). У найбільшому 

ступеню вони торкалися системи канальців і характеризувалися некрозом 

звивистих канальців (у більшості некротизованих канальців видна деструкція 

базальних мембран - тубулорексіс), скупченням гемоглобіну у вигляді аморфних 

мас та циліндрів у просвіті канальців різних відділів нефронів і збиральних трубок.  

 

  

Рис. 8.9. Нирка щура через добу після введення гліцеролу: а – некроз 

звивистих канальців з деструкцією базальних мембран; б – гомогенні 

еозинофільні маси закупорюють просвіт канальців кіркового шару. 

Гематоксилін-еозин. х200. 

а б 
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 Епітелій одиничних збережених звивистих канальців і частини канальців 

кортико-медулярної зони набряклий. Просвіт їх було звужено, або він 

знаходився в стані вакуольної дистрофії, був дезорганізований. Місцями 

просвіт канальців не простежено, або епітелій сплощено, просвіт розширено, 

клітини епітелію злущені (рис. 8.10, рис. 8.11).  

 

  

 

Рис. 8.10. Нирка щура через добу після введення гліцеролу: а – гомогенні 

еозинофільні маси у просвіті канальців кортико-медулярної зони (а) і прямих 

канальців мозкового шару (б). Гематоксилін-еозин. х200. 

 

Ниркові клубочки характеризувалися різноманітністю стану. Так,  частина 

судинних клубочків була зморщена, рисунок капілярних петель нерозбірливий. В 

інших судинних клубочках (їх більшість) рисунок петель більш чіткий, капіляри 

повнокровні. У деяких клубочках простежено розпад окремих капілярних 

сегментів. Ендотелій капсули клубочків та мезангій (аморфна міжклітинна 

речовина, яка створює центральну частину клубочка) часто набряклі, але просвіт 

капсули був вільний (рис. 8.11). Крім того спостерігали крововиливи та поодинокі 

дисциркуляторні порушення. ниркових клубочків та канальців нефронів.  

б а 
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Рис. 8.11. Нирка щура через добу після введення гліцеролу: а – відносно 

незмінений нирковий клубочок, виразна повнокровність капілярів, стаз 

еритроцитів; б – зморщення ниркового клубочка; в – розпад капілярних сегментів; 

г – набряк мезангіуму та ендотелію капсули. Гематоксилін-еозин. х400. 

 

У всіх щурів цієї групи в інтерстиції нирок у різній виразності спостерігали 

вогнища крововиливів, поодинокі лімфоцитарні інфільтрати (рис. 8.12). 

Препарат порівняння eтилметилгідроксипіридину сукцинат також не 

покращив морфологічний стан нирок щурів при гліцероліндукованому ГУН 

(рис. 8.13). 

Профілактичне введення речовини 18, як і препарату порівняння 

eтилметилгідроксипіридину сукцинат, не виявляло позитивного впливу на 

виразність патологічного процесу у нирках щурів.  

Профілактичне упродовж 3 днів введення сполуки 18 не призвело до 

покращення морфологічного стану нирок щурів. І в системі канальців нефронів, 

і в ниркових клубочках спостерігали аналогічні патологічні зміни з тим же 

ступенем виразності, що й у тварин з групи контрольної патології (рис. 8.14). 

 

а б 

в г 
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Рис. 8.12. Нирка щура через добу після введення гліцеролу: а – 

лімфоцитарно-клітинна інфільтрація строми (х250); б-в – різні за розміром 

крововиливи (х200). Гематоксилін-еозин.  

   

 

Рис. 8.13. Нирка щура, який профілактично до гліцерилу отримував 

eтилметилгідроксипіридину сукцинат. Патологічні зміни ниркових клубочків і 

канальців повністю співпадають з такими при контрольній патології. 

Гематоксилін-еозин. х200. 

б 

в а 

а б в 
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Рис. 8.14. Нирка щура, яка профілактично до гліцерилу отримувала 

сполуку 18. Патологічні зміни аналогічні контрольній патології: а – некроз та 

оклюзія звивистих канальців гомогенними білковими масами, розпад 

капілярних сегментів клубочку (а); повна оклюзія канальців кортико-

медулярної зони (б) і мозкового шару (в). Гематоксилін-еозин. х200. 
 
 
 

На відміну від контрольної патології відсутні були лімфоцитарні 

інфільтрати в інтерстиції нирок, і крововиливи були дрібніші. 

 

Висновки до розділу 8: 

1. 2-Гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-

ацетамід (сполука 18) за умов адреналінового міокардиту чинить виразну 

кардіопротекторну дію, що верифіковано за відновленням 

електрокардіографічних показників та біохімічних маркерів функціонального 

стану серцевого м’язу, а також морфологічно – за мінімізацією проявів ішемії 

та дистрофії міокарда тварин на відміну від препарату порівняння 

етилметилгідроксипіридину сукцинату. 

2. За умов гострого тетрахлорметанового гепатиту сполука 18 виявляла 

гепатопротекторну активність, на що вказувало зменшення КМ печінки, 

а б в 
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гіперферментемії в сироватці крові, а також ефективно коригувала 

кон’югаційно-екскреторної функції печінки, за рахунок зменшення в сироватці 

крові вмісту загального білірубіну та його фракцій і попереджувала значні 

морфологічні порушення структури тканини органу.  

3. Профілактичне впродовж 3-х днів введення сполуки 18 не призвело до 

покращення морфологічного стану нирок щурів: і в системі канальців нефронів, 

і в ниркових клубочках спостерігали аналогічні патологічні зміни з тим же 

ступенем виразності, що й у тварин у групі контрольної патології. 

 

Наукові праці, що опубліковані за матеріалами розділу 8: 

 1. Луценко Р. В., Цивунін В. В., Койро О. О., Лар’яновська Ю. Б. 

Експериментальне дослідження кардіопротекторної дії 2-гідрокси-N-нафтален-

1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду. Фармакологія та 

лікарська токсикологія. 2019. № 6 (13). С. 407-416. (Особистий внесок – 

опрацьювання, узагальнення результатів дослідження та підготовка статті 

до друку). 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 Пошук і розробка нових психотропних засобів залишається актуальною 

проблемою сучасної фармакології, що, перш за все, пов’язано з високою 

поширеністю психічних розладів, тенденцією до хронічного їх перебігу, 

коморбідністю з різними патологіями ЦНС і психосоматичними 

захворюваннями, а також з гетерогенністю патогенетичних механізмів цих 

захворювань [258, 465]. У розвинених країнах більшість причин втрати 

працездатності зумовлені психіатричною патологією. 

 Серед різноманітних психічних захворювань тривожні розлади 

трапляються найчастіше [384]. У сучасних умовах суспільної нестабільності та 

соціально-економічної перебудови суспільства тривога стає хронічним явищем. 

Численні стресові ситуації можуть викликати тривогу, і вона залишається 

навіть після зникнення психотравмуючої ситуації. Протягом життя психічні 

захворювання розвиваються приблизно в 25% популяції. При зверненні до 

лікарів загальної медичної практики симптоми патологічної тривоги 

виявляються у 30-40% хворих [87].  

 Тривожні розлади, крім загальної (генералізованої) тривоги, містять у 

собі панічні розлади, соціальну тривогу (фобію), агорафобію, 

посттравматичний стресовий розлад і обсесивно-компульсивні розлади. Реакції  

на стрес, диссоціативні (конверсійні), соматоформні та інші невротичні розлади 

також належать до групи тривожних станів. Вони вирізняються складним 

патогенезом і, зазвичай, є реакцією на тривогу. Висока частота тривожної 

патології, приєднання депресивного компоненту, несприятливий перебіг і 

прогноз соматичних захворювань, пояснюють значну потребу проведення 

анксіолітичної терапії в даного контингента хворих [119, 238, 271, 554].  

 Також досить актуальними, є посттравматичні стресорні розлади, що 

виникають після дії психотравмуючих ситуацій [55]. Ця патологія формується в 

результаті переживання надмірних, що виходять за межі повсякденного життя, 

стресових впливів, якими є участь у бойових діях, ситуації захоплення 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trivedi%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26474009
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заручників, втрата близьких, а також техногенні катастрофи та стихійні лиха 

[49, 55]. Серед проявів цього розладу виділяють порушення у сфері 

агресивності, тривожності, соціальної комунікації, а також специфічні 

відхилення в роботі пам’яті [42, 317]. Психоемоційні порушення 

характеризуються тривалим перебігом і відсутністю тенденції до спонтанної 

нормалізації психічного стану. Клінічній картині посттравматичних стресорних 

розладів притаманний виразний депресивний компонент. При цьому, частина 

хворих лишається резистентною до призначеної терапії або відмовляється від 

такої, що потребує розробки нових методів лікування тривожної патології [238]. 

 Вищенаведене зумовлює актуальність проблеми фармакології, що 

полягає в пошуку та розробці вітчизняних ефективних і безпечних 

психотропних препаратів, оскільки потреба в них дуже висока. Крім власне 

психіатрії вони використовуються фахівцями різних галузей медицини та 

включені в стандарти терапії більшості соматичних захворювань. Психотропні 

засоби, що використовуються нині, зокрема анксіолітики, мають недостатню 

ефективність характеризуються, низькою вибірковістю дії та викликають 

велику кількість побічних реакцій. Тому медикаментозна оптимізація психічної 

діяльності, пошук нових перспективних речовин, що здатні ефективно 

коригувати діяльність психоемоційної сфери, особливо за сучасних непростих 

умов соціуму, лишається актуальною проблемою. Зокрема в Україні активно 

проводиться вивчення нових ноотропів, актопротекторів, протисудомних 

засобів [66, 122, 153]. 

 Корекція переважної більшості психічних захворювань зумовлена 

впливом препаратів на рецепторні системи ЦНС [195, 271]. Досить часто ці 

лікарські засоби за хімічною будовою є циклічними азотомісткими 

гетеросистемами, до яких належать похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти. Вони модулюють активність або взаємодіють з рецепторами. Тому, 

нові синтезовані прості аміди та естери похідних 2-оксоіндоліну є 

перспективною групою речовин для вивчення їх фармакологічних ефектів і 

механізмів дії, особливо щодо ЦНС. 
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 Відомо, що плануючи проведення масштабних досліджень нових сполук, 

слід враховувати істотні фінансові витрати, трудомісткість, етичну сторону 

досліджень, а також неможливість одночасного тестування великої кількості 

речовин на широкий спектр фармакологічних ефектів. Для  комплексного 

вирішення проблем нами було використано комп’ютерні програми для 

прогнозування потенційної біологічної активності нових синтезованих речовин 

[218]. Переважна більшість існуючих комп’ютерних методів молекулярного 

моделювання та оцінки зв’язків «структура-активність» застосовуються для 

аналізу взаємодії «ліганд-рецептор» та оптимізації базових структур на основі 

дослідження кількісних співвідношень «структура-активність» (Quantitative 

Structure - Activity Relationship) в межах одного хімічного класу речовин [170].  

 При аналізі отриманих результатів було встановлено, що похідні 2-

оксоінодолін-3-гліоксилової кислоти можуть мати різні види біологічної 

активності, проте їх спектр часто перетинається. Слід зазначити, що лише 

поодинокі види активності перебували в діапазоні Ра≥70%, що свідчило про 

малу ймовірність наявності серед досліджуваних речовин аналогів відомих 

лікарських препаратів. У даному випадку особливий інтерес являли активності, 

що знаходяться в середньому діапазоні шкали (0,3 <Ра> 0,7). 

 У 10-ти з 24 речовин відмічався виражений агонізм/антагонізм до 5-НТ- 

рецепторів різних підтипів (Ра = 0,320-0,534). За даними прогнозу в похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти встановлена можливість стимулювати 

ГАМК-рецептори (Ра = 0,354-0,395), блокувати NMDA-рецептори та аспартатні 

рецептори (Ра = 0,322-0,388). При цьому, 5 з 24-х речовин здатні пригнічувати 

ГАМК-амінотрансферазу (Ра = 0,324-0,363). Також, деякі сполуки можуть 

виявляти анксіолітичну, протисудомну, антипсихотичну, снодійну, 

антигіпоксичну і ноотропну активності (Ра = 0,362-0,643). Прогнозовані 

рецепторні механізми вказують на можливість нейротропних властивостей 

естерів та амідів 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. За даними прогнозу 

переважна більшість похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (17 з 24-х) 

можуть використовуватися для лікування гострих неврологічних захворювань 
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(Ра = 0,339-0,689). 

Поряд з нейротропними властивостями в похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти спрогнозували протизапальну, жарознижувальну, 

противірусну, протитуберкульозну, антиангінальну та різні види 

протипухлинної активності з ймовірністю (Ра> 0,3). 

 Результати прогнозу програм PASS і GUSAR можуть вказувати, що 

похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти належить до нетоксичних і 

малотоксичних речовин. У них не прогнозувалась мутагенна, тератогенна, 

канцерогенна дія та була мінімальна ймовірність прояви побічних реакцій. У 

той же час, отримані дані підтверджують багатовекторний спектр 

фармакологічних ефектів похідних 2-оксоіндоліну та розкривають перспективи 

їх потенційного регулювального впливу на ЦНС. 

На основі результатів комп’ютерного прогнозу відібрали 17 біологічно -

активних речовин з числа похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, що 

потенційно могли мати анксіолітичну активність. Відзначимо, що відібрані 

сполуки, вподальшому вивчення в поведінкових тестах «відкрите поле», 

«піднесений хрестоподібний лабіринт», «чорно-біла камера» і тест «поведінка, 

що карається». 

 «Відкрите поле» є класичним тестом, у якому можна встановити вплив 

сполук на орієнтовно-дослідницькі та вегетативно-захисні поведінкові реакції 

експериментальних щурів. Під впливом на організм надзвичайних факторів 

різного походження та біологічно активних речовин поведінка тварин зазнає 

змін, на основі яких можна оцінити напрямок нейротропної дії певного чинника 

чи речовини, що вивчається [17]. 

 Показано, що більшість похідних 2-оксоіндоліну в тесті «відкрите поле» 

пригнічували або не впливали на орієнтовно-дослідницькі реакції тварин. Що 

підтверджувалось зменшенням кількості перетнутих квадратів і вертикальних 

вставань порівняно з контрольною групою. На цьому тлі пригнічення 

емоційності у вигляді зменшення кількості фекальних болюсів та актів грумінгу 

свідчить про зменшення відчуття тривоги й страху за умов стресової ситуації, 
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що викликана умовами тесту «відкрите поле» [17, 74].  

Серед інших, особливу увагу привернула сполука 18, яка при 

профілактичному введенні викликала вірогідне зменшення кількості 

вертикальних вставань, перетнутих квадратів і виходів у центр установки, що 

свідчило про пригнічення локомоторної та дослідницької активності в 

інтактних тварин. На цьому тлі вірогідне зменшення кількості фекальних 

болюсів вказувало на центральний депримуючий вплив на щурів, зменшення 

відчуття тривоги й страху за умов стресової ситуації помірної аверсивності, 

якою виступає тест «відкрите поле». Отримані результати свідчили про 

інгібування ЦНС цією речовиною та узгоджувалися з даними літератури, щодо 

подібного впливу сполуки 18 на поведінково-вегетативні реакції за інших 

експериментальних умов [122]. Також слід зазначити, що для похідного 2-

оксоіндоліну 1-Ф характерна модифікація поведінкових реакцій у тесті 

«відкрите поле», що тривала близько 3-х діб, та може свідчити про тривалу 

елімінацію сполуки, або утворення активних метаболітів з анксіолітичною дією 

[31]. При цьому, у похідних 2-оксоіндоліну антиамнестична дія за тестом 

умовного рефлексу пасивного уникання встановлена в широкому діапазоні доз: 

0,6 мг/кг, 6 мг/кг, 12 мг/кг, 24 мг/кг і 50 мг/кг і перевищує аналогічну дію 

пірацетама [123].   

На основі дослідження поведінкових реакцій можна стверджувати, що й 

інші похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (сполуки 15, 1-В, 1-Ф, Гіп-1) 

здатні модифікувати психофізіологічні характеристики поведінки щурів, тобто 

виявляти нейротропні властивості. Подібні зміни емоційно-поведінкових 

реакцій у тесті «відкрите поле» були виявлені при скринінговому дослідженні 

психотропних властивостей похідних піримідину, аденіну та гетерил(арил) 

вмісних гексогідробензофуранів, що активно вивчаються, і свідчать про 

наявність у них помірної седативної та анксіолітичної активності [4, 84].  

Відомо, що тривожність має гетерогенний характер, також лікарські 

препарати можуть виявляти різні ефекти в залежності від дози та від 

особливостей поведінкового тесту [1, 50, 124, 145]. Для визначення 
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індивідуального рівня тривожності чи стійкості до дії стресорів необхідно 

проводити декілька тестувань на одних і тих самих тваринах [124]. Слід 

відмітити, що за різних експериментальних умов сполуки можуть виявляти 

різну чутливість [86]. Тому для детальнішого вивчення спектру нейротропної 

дії похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти доцільно використати й інші, 

більш специфічні, поведінкові тести різної аверсивності.   

 При аналізі впливу похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на 

поведінку щурів у тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт» установлено, 

що кількість виходів і час перебування у відкритому рукаві збільшувала 

сполука 18 і діяла подібно до препарату порівняння діазепаму. Це може 

свідчити про її анксіолітичні властивості. Інші речовини з числа похідних 2-

оксоіндоліну зменшували ці показники або не впливали на них, що свідчило 

про слабкі анксіолітичні властивості та стало приводом для відсіву їх у 

подальшій роботі. З огляду на те, що аверсивність відкритого простору 

обумовлена тигмотаксисом [485] і зміни балансу в бік «відкритого простору» 

свідчать про анксіолітичні властивості сполук, що досліджуються [316]. 

 Кількість зазирань у відкритий рукав збільшувалася при засточуванні 

сполук 2, 18, К, М і діазепаму, а кількість зазирань до низу збільшувалась на 

тлі дії речовин 2, 18, Гіп-1 і діазепаму. Нереалізовану поведінку активували 

кілька похідних 2-оксоіндоліну, що свідчило про слабку анксіолітичну 

активність речовин у даному тесті та стало приводом для відсіву їх у подальшій 

роботі.  

 Кількість болюсів зменшували речовини 18, 15, 2-Т, 1-Ф, К, Г, 3.85, М, 

ІК, Гіп-1 і діазепам. Один із ключових параметрів оцінки стану вегетативної 

системи також засвідчував позитивний вплив сполук на емоційну сферу тварин 

за моделювання ситуаційної тривоги (помірно аверсивного стресорного 

впливу), як це описано при скринінговому дослідженні інших потенційних 

нейротропних сполук [83]. Це свідчить про пригнічення активності 

парасимпатичної системи що може бути як пряме так і опосередковане.  

 Отримані результати вказували на те, що саме сполука 18 виразно 
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підвищувала реалізовану дослідницьку та рухову активність щурів, що свідчило 

про зменшення відчуття страху та підвищення швидкості адаптації до нових 

умов. Також речовина збільшувала кількість зазирань донизу і зменшувала 

кількість актів дефекації, що вказувало на підвищення стійкості емоційної 

сфери тварин за умов моделювання ситуаційної тривоги (помірно аверсивного 

стресорного впливу).  

Слід відзначити, що сполука 18 в експериментах інших авторів на мишах не 

впливала на час перебування у відкритих відсіках лабіринту, збільшувала кількість 

переходів між рукавами лабіринту та значно пригнічувала емоційність тварин, про 

що свідчило зменшення кількості болюсів і урінацій на 50% [44]. Такі розбіжності в 

отриманих результатах, на наш погляд, можна пояснити особливостямиреагування 

на стрес і дією та дозуванням сполук у різних видів тварин, а також умовами 

проведення експерименту та показниками, що досліджувалися.  

Наступним кроком було вивчення нейротропних властивостей у похідних 

2-оксоіндоліну в тесті «чорно-біла камера». Цей тест є одним із базових для 

вивчення речовин з потенційними анксіолітичними властивостями за умов 

моделювання неконфліктної поведінки [142]. Дослідницька активність 

ініціюється потребою в новій інформації. У багатьох видів тварин, зокрема 

гризунів, вона має самостійне значення й надзвичайно розвинена [143]. При 

цьому, нейротропні сполуки, зокрема з анксіолітичними властивостями, 

змінюють поведінкові характеристики тварин. Встановлено, що найактивніше 

модифікувала поведінку щурів у тесті «чорно-біла камера» сполука 18, яка 

викликала зміни параметрів, що досліджуються, подібні до ефектів діазепаму. 

Це похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти зменшувало латентний період 

першого визирання, збільшувало кількість і час визирання, час перебування та 

кількість виходів в освітлену частину камери, а також показник вегетативних 

проявів – кількість болюсів у камері. Встановлені зміни поведінки щурів 

свідчили, що в структурі нейротропних властивостей N-(1-нафтил)амід-2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти присутня виразна анксіолітична дія, яка не 

поступалася такій у діазепаму.  
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Аналіз даних літератури свідчить, що в тесті «чорно-біла камера» 

фармакологічну активність виявляла більшість відомих анксіолітиків, а також 

нові сполуки, що можуть рекомендуватися в якості потенційних препаратів з 

цією дією [53, 209, 199, 246].  

Наступні дослідження наявності нейротропних властивостей, зокрема 

анксіолітичних у похідних 2-окосоіндолін-3-гліоксилової кислоти проводили у 

тесті «поведінка, що карається» варіант Vogel [124, 150, 422]. При моделюванні 

поведінки, що карається найактивнішою виявилась саме сполука 18. Вона 

зменшувала в щурів латентний період взяття води та кількість підходів до 

поїлки, що свідчило про зменшення відчуття страху перед больовим 

подразненням і, вочевидь, про анксіолітичні властивості речовини. При цьому 

активність сполуки 18 у цьому тесті була на рівні препарату порівняння 

діазепаму.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що залежно від 

структури сполуки, що досліджувалися характеризувалися різноманітною дією 

на ЦНС експериментальних тварин. Ряд речовин виявляли протитривожну 

активність, зокрема сполука 18, так і анксіогений ефект, це речовини 2-Т, К, Г, 

М і Гіп-1.  

На основі результатів тестів «відкрите поле», «піднесений 

хрестоподібний лабіринт», «чорно-біла камера» і тесту «поведінка, що 

карається» сполука 18 виділялася, проміж інших речовин, вираженими 

стабільно повторюваними результатами щодо впливу на емоційно-поведінкові 

реакції. Тобто вона виявляла анксіолітичну та антистресорну дію, що дозволило 

вважати її лідерною й сконцентрувати увагу на її подальшому дослідженні. 

При проведенні дискримінантного аналізу показників емоційно-

поведінкових реакцій у тестах «піднесений хрестоподібний лабіринт», «чорно-

біла камера» і «поведінка, що карається» саме сполука 18 наближала їх до  

значень препарату порівняння діазепаму.  

Результати скринінгового дослідження дали можливість проаналізувати 

залежність «структура-активність» у похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 



288 
 

кислоти. При співставленні особливостей емоційно-поведінкових реакцій у 

проведених тестах привертає увагу виявлена нейротропна активність, яка може 

бути повʼязана з особливостями структури хімічних речовин. Водночас 

характер і виразність такої активності залежить від наявності амідного чи 

естерного зв’язку та заміщеного радикала в молекулі сполуки. Також важливим 

у реалізації нейротропної дії, зокрема ноотропної , є оксоіндолінове кільце, 

оскільки амінокислотовмісні сполуки виявляли більшу активність у порівнянні 

з аналогічними амінокислотами [164]. Також у похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти встановлена антидепресивна активність, зокрема в 

етилового естеру 4-[2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-

ацетаміно]-масляної кислоти (сполука Е-38) [70] і антиамнестична активність у 

гліцинвмісної речовини – етилового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-

оксіацетил]-аміно-оцтової кислоти (Гіп-1) [122]. 

Отже, для похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти нейротропна 

активність є закономірною і, вочевидь, пов’язана з ядерною структурою сполук, 

тоді як характер і виразність такої активності, зокрема анксіолітичної, залежить 

від наявності естерного чи амідного зв’язку та заміщених радикалів 

(амінокислотного залишку).  

Дані скринінгових випрбувань стали основою для подальшого 

поглибленого з’ясування характеру та механізмів анксіолітичної дії 

найактивнішої сполуки 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)-ацетаміду (спо-лука 18). Оскільки лімітуючим фактором для 

розробки препарату може бути його токсичність. Тому перед початком 

вивчення механізмів дії сполуки 18 вивчали її токсичність традиційними 

методами при внутрішньоочеревинному та внутрішньошлунковому введенні 

мишам. У білих мишей при внутрішньоочеревинному введенні максимальна 

переносима доза сполуки 18 складала 1500 мг/кг, найменша смертельна доза 

(LD16) дорівнювала 1920 мг/кг, а LD100= 4500 мг/кг. При цьому LD50 сполуки 18 

на мишах становила 3250±159 мг/кг. Довірчі межі величини LD50 складали 3250 

(2890,7÷3609,3) мг/кг, що свідчило про належність цієї сполуки до речовин VI 
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класу токсичності , тобто відносно нешкідливих. Подібні дані встановлені при 

вивченні гострої токсичності інших похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти в інших видів тварин [10, 76]. Отримані дані щодо токсичності за 

експериментальних умов узгоджуються з результатами прогнозу LD50  сполуки 

у програмах PASS і GUSAR [102].  

Під час вивчення токсичності сполуки при введенні внуртішньошлунково 

встановлено, що в дозі до 3000 мг/кг вона не викликала випадків летальності 

мишей протягом 5 днів спостереження. Подальше збільшення дози обмежене 

нормами введення об’ємів рідини в шлунок.  

Далі проводили визначення ED50 сполуки-лідера на моделі «поведінка, 

що карається», варіант Vogel, при внутрішньоочеревинному введенні. 

Встановлено, що ED50 для щурів становила 11,9±2,85 мг/кг, що підтверджувало 

дані літератури, оскільки на етапі скринінгу використовували дозу сполук 12 

мк/кг [65]. Слід відзначити, що терапевтичний індекс сполуки 18 у 9,8 разу 

перевищував такий у діазепаму, що свідчить про значимий терапевтичний 

потенціал речовини, її безпечність і перспективи подальшого вивчення.    

На наступному етапі проводили поглиблене вивчення анксіолітичної дії 

сполуки-лідера. Показано, що введення речовини внутрішньошлунково 

протягом 30 діб за даними тесту «поведінка, що карається» і «піднесений 

хрестоподібний лабіринт» не призводило до зниження ефективності сполуки 

18, тобто не викликає толерантності. Це вигідно відрізняє цю речовину від 

профілю активності діазепаму та інших бенздіазепінів, для яких характерний 

розвиток толерантності. Подібні результати були отримані при вивченні 

потенційного анксіолітика, L-триптофанвмісного дипептиду на основі 

ендогенного тетрапептиду холецистокініну [126].  

Відомо, що після тривалого прийому, виникала толерантність, а 

несподіване припинення застосування бенздіазепінових анксіолітиків 

посилювало симптоми тривожності, тобто викликало синдром відміни [385]. 

Водночас, відміна сполуки 18 не сприяла змінам поведінки тварин. 

 Для класичних анксіолітиків характерна центральна міорелаксуюча дія, 
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тому в наступній серії дослідів вивчали наявність у сполуки-лідера з числа 

похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти наявність впливу на 

посмуговані м’язи щурів [130]. Встановлено, що сполука з лабораторними 

шифрами 18 сприяла перебуванню тварин на вертикальному екрані протягом 

усього періоду дослідження. На цьому тлі вірогідне зменшення кількості 

болюсних кульок свідчило про обмеження емоційності та тривожності тварин і 

наявність анксіолітичної активності в цього похідного 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти.  

Встановлені нейротропні властивості поряд із відсутністю побічних 

реакцій у вигляді релаксації скелетних м’язів, підтверджують перспективність 

подальшого дослідження, особливо за наявності у сполуки анксіолітичної 

активності.  

Збільшення часу тримання на сітці вертикального екрану, вочевидь, може 

вказувати на підвищення м’язового тонусу і про підвищення фізичної 

витривалості тварин за умов виконання статичної роботи, що можна 

розцінювати як прояв актопротекторної активності, яку виявляла сполука 18. 

Це підтверджувало результати наших попередніх експериментів, щодо 

тривалості плавання за умов гіпотермії та дає можливість дійти висновоку про 

актопротекторні властивості цієї речовини [29].  

М’язово-релаксаційна дія діазепаму частково пов’язана зі здатністю 

блокувати функцію вставних клітин полісинаптичних шляхів головного і 

спинного мозку, а також за рахунок периферичного фактора – безпосереднього 

зниження нервово-м’язевої передачі за рахунок зменшення амплітуди 

скорочень м’язів кінцівок і потенціювання нервово-м’язевого блоку, 

викликаного курареподібними міорелаксантами [573]. Тому, вочевидь, у 

сполуки 18 така дія стосовно м’язової системи відсутня. 

При розробці нових анксіолітиків важливою ланкою їх фармакодинаміки 

є антистресорна дія. Відомо, що дія транквілізаторів виявляється індивідуально 

і залежить від типу реагування на емоційно-стресовий вплив та характеру 

стресору [283], тому вивчали ефективність сполуки 18 як засобу 
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фармакопрофілактики гострих стресорних розладів. Для цього перевіряли 

наявність протективного впливу сполуки-лідера при класичному гострому 

стресі за Сельє, обираючи за його критерії здатністі попереджувати 

загальносоматичні прояви стрес-реакції, порушення емоційно-поведінкових і 

метаболічних процесів.  

 Сучасну людину постійно супроводжують стресорні чинники, які 

призводять до різного ступеня психоемоційних порушень, що  формують 

невротичні розлади та погіршують перебіг соматичних захворювань [20, 47, 55, 

577]. При розробці нових анксіолітиків важливою ланкою їх фармакодинаміки є 

антистресорна дія. Відомо, що дія бензодіазепінових транквілізаторів 

виявляється індивідуально й залежить від типу реагування на емоційно-

стресовий вплив і характер стресору [283], тому вивчали ефективність сполуки-

лідера як засобу фармакопрофілактики гострих стресорних розладів, як на рівні 

всього організму, так і ефекторних органів. Для цього перевіряли наявність 

протективного впливу сполуки-лідера при класичному гострому стресі за 

Сельє, обираючи за його критерії здатністі попереджувати загальносоматичні 

прояви стрес-реакції, порушення емоційно-поведінкових і метаболічних 

процесів. 

 Моделювання гострого іммобілізаційного стресу супроводжувалося 

розвитком загальносоматичних ознак стрес-реакції, порушенням 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в ЦНС та ефекторних органах. 

Відмічалося суттєве збільшення вмісту ТБК-АП, активність каталази зростала в 

тканинах головного мозку й печінки, а в міокарді та сім’яних залозах 

зменшувалася, активність СОД зменшувалась в гомогенатах головного мозку та 

печінки, але підвищувалась у міокарді та сім’яних залозах. Такі зміни 

відповідають розвитку класичних постстресорних порущень, що потребують 

фармакокорекції [19]. 

Профілактичне введення сполуки 18 при гострому стресі запобігало 

розвитку стрес-реакції. На цьому тлі сполука в досліджуваних органах 

попереджувала накопичення проміжних продуктів ПОЛ, нормалізувала 
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активність каталази в головному мозку та периферичних органах, також 

підвищувала активність СОД у головному мозку, печінці та міокарді, що 

характерно для антистресорної й АО дії. Оскільки АО активність сполуки 18 

при гострому стресі виявлялася на рівні всього організму, то, скоріш за все, 

вона пов’язана з обмеженням ініціалізації процесів пероксидації за рахунок 

регуляції стреслімітуючих і стресреалізуючих систем у ЦНС. Це припущення 

підтверджувалося попереджуванням розвитку тріади Сельє як інтегральної 

характеристики стрес-реакції. Не виключено також, що в основі виявлених АО 

ефектів може бути безпосередній вплив на процеси ПОЛ, як це описано в інших 

похідних індолу [13, 14]. Отримані результати підтверджують дані стосовно 

здатності похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти виявляти АО 

властивості за умов експериментальної патології, зокрема гіпоксії [6, 525, 593].  

При дослідженні метаболічних процесів встановлено, що при стресі 

відбувається збільшення вмісту сечовини та креатиніну в сироватці крові, що 

вочевидь, зумовлене інтенсивним розпадом білка в організмі дослідних тварин 

у початкову стадію загального адаптаційного синдрому та підвищенням на 

цьому тлі синтезу сечовини з амінокислот. Також відомо, що дія стресорного 

фактора призводить до посиленої секреції глюкагону, яка активує цикл 

сечовини [136]. Збільшення рівня сечової кислоти в сироватці крові 

експериментальних тварин, які перебували в стані стресу, пояснюється тим, що 

в стадію тривоги активуються процеси розщеплення пуринових нуклеотидів, 

продуктом обміну яких є сечова кислота [84]. Також не виключено, що 

відбувається блокування подальшого метаболізму сечової кислоти до алантоїну 

кінцевого продукту обміну пуринових основ у щурів. Відомо, що урикемія є 

одним з ключових факторів, який сприяє розвитку й загостренню подагри та 

інших захворювань суглобів [335]. Вочевидь, ці дані свідчать, що стресори 

різної інтенсивності й тривалості відіграють певну роль в етіопатогенезі 

подагри та обмінних поліартритів [335, 399]. 

Дія гострого стресу на організм супроводжувалася підвищенням вмісту 

загального білірубіну за рахунок вірогідного зростання як прямої так і непрямої 
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його фракції. Це свідчить, що в білих щурів у ранньому післястресовому 

періоді змінювалася дезінтоксикаційна функція печінки у вигляді порушення 

механізмів захоплення та знешкодженні білірубіну. Провідне значення в 

процесах кон’югації відіграють мембранозв’язані транспортні системи, які 

беруть участь у захопленні непрямого білірубіну. Функціонування систем 

детоксикації може порушуватися внаслідок ушкодження мембран гепатоцитів 

продуктами ліпопероксидації [89], оскільки відомо, що при гострому стресі 

підвищується перекисне окиснення ліпідів [26]. Одним із механізмів порушення  

дезінтоксикаційної функції печінки на тлі стресіндукованого перекисного 

окиснення ліпідів є також посилена витрата та зменшення синтезу глутатіону, 

який відіграє провідну роль у детоксикаційних реакціях органу [109]. 

Профілактичне застосування сполуки 18 помітно регулювало обмін 

амінокислот і пуринів та попереджувало розвиток гіпербілірубінемії при 

гострому стресі, що може ґрунтуватись на регуляції центральних 

нейроендокринних механізмів стрес-реакції. Про це свідчить превентивний 

вплив сполуки 18 на розлади поведінки при гострому стресі [396].  

Іншим імовірним механізмом впливу на метаболічні реакції за умов 

екстремального стану експериментальних щурів можна вважати безпосередню 

участь речовини в регуляції мітохондріальних процесів у печінці. Адже 

описано, що похідні 2-оксоіндолінів регулювали окисно-відновні процеси в 

організмі, виявляли АО властивості та тим самим стабілізували активність 

ферментів за умов патології [6, 16].  

Поряд із дослідженням загальної стреспротективної дії та впливу на 

метаболічні процеси вивчали зміни емоціно-поведінкових реакцій під впливом 

сполуки 18 при загальному адаптаційному синдрому на стадії тривоги. При 

стресі в тесті «відкрите поле» в щурів зменшувалася рухова активність, 

збільшувався латентний період першого переміщення та зменшувалася 

кількість виходів у центр поля, що свідчить про порушення процесів адаптації 

до нових умов, відчуття тривоги та дискомфорту. Зниження горизонтальної та 

вертикальної рухової активності при стресі, вочевидь, відображало порушення 
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дослідницької діяльності тварин, пригнічення цікавості до оточуючого 

середовища. На цьому тлі суттєве зменшення кількості актів грумінгу та 

обернено пропорційні ним зміни кількості болюсів можуть вважатися 

паттернами порушення емоційної сфери тварин, вказуючи на посилення 

відчуття тривоги [127]. Описані зміни емоційно-поведінкових реакцій тварин 

після завершення стресорного впливу, вочевидь, свідчать про тривожну 

природу індукованих стресом розладів поведінки і можуть бути наслідком 

гіпоталамічної гіперпродукції кортиколіберину, який розглядають  як медіатор 

стресогенної тривожності, та центральної активації симпато-адреналової 

системи [307].  

Сполука 18 введена перед початком дії стресорного фактора, що 

ініціював загальний адаптаційний синдром, зменшувала латентний період 

першого переміщення та збільшувала кількість виходів до центру «відкритого 

поля», тобто вона попереджала стрес-індуковані розлади процесів адаптації та 

зменшувала відчуття тривоги, що особливо посилювались за умов новизни, у 

якій перебували експериментальні тварини. Дана сполука нормалізувала 

знижену при стресі горизонтальну та вертикальну дослідницьку активність і 

зменшувала кількість актів дефекації. Слід вважати, що превентивний вплив 

сполуки 18 на розлади поведінки при гострому стресі є компонентом її 

анксіолітичної дії й дозволяє оптимізувати поведінкові реакції за умов 

загального адаптаційного синдрому подібно до дії препарату порівняння 

діазепаму [396].  

Встановлено, що під впливом гострого іммобілізаційного стресу в 

класичних поведінкових тестах послаблювалась анксіолітична дія сполуки 18 і 

діазепаму, що є характерним для переважної більшості бензодіазепінових 

анксіолітиків та препаратів цієї групи іншої будови [68, 69]. Слід також додати, 

що й за відсутності попереднього стресу, дія сполуки 18 залежала від ступеня 

аверсивності тесту. У тесті «відкрите поле» вона була на рівні препарату 

порівняння, у тестах «піднесений хрестоподібний лабіринт» і «поведінка, що 

карається» відмічалося незначне зниження ефективності речовини, що 
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досліджується, причому за цих умов меншу ефективність демонстрував і 

діазепам. 

 Отже, сполука 18 за умов стресу новизни та класичної моделі стресу при 

дослідженні поведінкових реакцій продемонструвала анксіолітичні властивості, 

які подібні до таким у класичного бенздіазепіна діазепама.  

Особливості реалізаціі анксіолітичної дії й референс-препарату, і сполуки 

18 можуть мати наступний механізм. За умов впливу надзвичайних факторів на 

організм пригнічується функція ГАМК-бензодіазепінового рецепторного 

комплексу та знижується об’єм розподілу ГАМК-рецепторів у префронтальній 

корі та інших відділах головного мозку, що регулюють поведінку та розвиток 

стану тривоги [473]. При стресі ендогенні ліганди ендозепіни взаємодіють з 

бензодіазепіновою ділянкою ГАМК-рецептора та порушують зв’язування з ним  

агоністів, чим зменшують активність анксіолітиків, зокрема діазепаму [346, 

569]. Однак збереження ефективності діазепаму щодо поведінкових реакцій 

після стресу все ж свідчить про достатню спорідненість препарату до 

рецепторів при конкуруванні з ендогенними лігандами [69]. Виявлене 

збереження анксіолітичної дії сполуки 18 при загальному адаптаційному 

синдромі може бути обумовлене оригінальним механізмом дії, що полягає в 

непрямій стимуляції ГАМК-бенздіазепінового рецепторного комплексу шляхом 

посилення спорідненості ендогенної ГАМК до відповідного рецептора та/або 

опосередкованій стимуляції ГАМК-рецепторів через інші нейромедіаторні 

системи, зокрема серотонінергічну та адренергічну, оскільки встановлений 

взаємозв’язок цих систем, особливо за умов патології [272].  

Однією з характерних рис фармакодинаміки анксіолітиків є 

потенціювальна дія щодо наркозних засобів, тому було проведено дослідження 

впливу сполуки-лідера з числа похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

на ефект тіопенталу-натрію [140]. При цьому відмічалося скорочення часу 

настання наркозу та збільшення його тривалості, що свідчило про наявність у 

сполуки 18 потенціювальної дії, хоча й менш виразної, ніж у діазепаму. 

Відсутність власної наркозної активності в сполуки 18 за наявності властивості 
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посилювати наркозний ефект тіопенталу-натрію дає можливість 

характеризувати вид синергізму, котрий ми спостерігаємо в даному випадку як 

потенціювання. 

В плані фармакологічного аналізу механізмів нейротропної дії сполуки 18 

вивчали її взаємодію з агоністами та антагоністами основних рецепторів 

головного мозку. 

При використанні агоніста центральних α2-адренорецепторів клонідину 

розвивалася клонідинова депресія в щурів з порушенням емоційно-

поведінкових реакцій у тесті «відкрите поле» у вигляді суттєвого пригнічення 

горизонтальної та вертикальної активності, посилення тривожності та 

пригнічення емоційності, що тривали щонайменше 24 год. Профілактичне 

введення сполуки 18 попереджувало зниження рухової та дослідницької 

активності та відновлювало емоційність тварин, тобто зменшувало прояви 

клонідинової депресії. Вочевидь, це свідчить, що має місце антагонізм між 

сполукою 18 та клонідином, зумовлений блокуванням досліджуваною 

речовиною пресинаптичних α2-адренорецепторів і нормалізацією адренергічної 

нейротрансмісії в гіпоталамусі та структурах лімбічної системи [474]. У 

попередніх дослідженнях показана антидепресивна дія в іншого похідного 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (сполука Е-38) [146].  

Крім того, вивчали роль дофамінергічної системи в механізмах 

анксіолітичної дії сполуки-лідера, оскільки відомо, що виникнення тривоги 

може провокуватися блокаторами дофамінових рецепторів, які призначають 

для лікування психічних захворювань [174]. Ефективність сполуки 18 на тлі 

відтворення галоперидолової патології дає можливість встановити наявність 

дофамінопозитивного компоненту в спектрі нейротропної дії речовини [140]. 

Розвиток галоперидолової патології зумовлений блокуванням σ1 – рецепторів 

[139]. Виходячи з відсутності ефекту сполуки 18 на моделі галоперидолової 

каталепсії, вочевидь, можна пояснити значно більшою спорідненістю 

нейролептика до σ1-рецепторів.  

 При введенні дофаміноміметика апоморфіну в щурів виникала 
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стереотипна поведінка (принюхування, лизання, гризіння), що зумовлена 

стимуляцією дофамінових Д2-рецепторів у смугастому тілі мезолімбічної 

системи [507]. Великі дози апоморфіну стимулюють пресинаптичні дофамінові 

рецептори на норадренергічних терміналях у гіпоталамусі, що призводить до 

зменшення викиду нейромедіатора та гіпотермії [507]. У зниженні температури 

бере участь і серотонінергічна система, що підтверджувалось особливостями 

впливу апоморфіну на тварин з різним рівнем 5-НТ і здатністю блокувати 5-

НТ1А- і 5-НТ2с-рецептори в гіпоталамусі [289, 507].  

 Відсутність корекції сполукою 18 апоморфінової патології в наших 

експериментах може свідчити, що вона не має впливу на вищезазначені 

структури головного мозку тварин. Результати цього тесту також дозволяють 

судити про відсутність у досліджуваної речовини впливу на МАО, оскільки 

відомо, що попереджуванням гіпотермії характерне для антидепресантів не 

інгібіторів МАО [140, 468], а інгібітори МАО потенціюють терморегуляторні 

ефекти апоморфіну [140]. 

Також вивчали вплив сполуки 18 на ефекти L-ДОФА в дозі 100 мг/кг. 

Уведення попередника ДА не викликало в щурів вираженого екзофтальму, 

пілоерекції, гіперсалівації та характеризувалося розвитком гіпотермії. На тлі 

речовини лідера посилювались ефекти L-ДОФА (екзофтальм, гіперсалівація і 

пілоерекція) та підвищувалась ректальна температура протягом усіх термінів 

спостереження. Ці ефекти, вочевидь, обумовлені накопиченням ДА в ЦНС 

можливо за рахунок інгібування МАО-В, що призводило до збудження 

вегетативної нервової системи. Інгібувальна дія на фермент метаболізму 

катехоламінів була виражзніша в сполуки 18 і перевищувала таку в препарату 

порівняння діазепаму. 

Отримані результати узгоджувалися з відомостями в літератури, що 

біологічно активні похідні індолів є ендогенними інгібіторами МАО та активно 

досліджуються [25, 407, 455]. Серед інгібіторів МАО є препарати з 

психостимулювальною або анксіолітичною активністю, тобто мають 

регулювальний вплив на поведінку тварин у залежності від стану ЦНС [367]. 
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Також останнім часом показано, що в механізмах протитривожної дії  атипових 

анксіолітиків певну роль відіграє інгібування МАО, як це описано в афобазолу 

[145]. Слід зазначити, що при інгібуванні МАО в ЦНС накопичується надлишок 

ДА, що може переважно активувати пресинаптичні Д1-рецептори й тим самим 

пресинаптично обмежувати викид ДА в синаптичну щілину [392].  

Таким чином, сполука 18 не змінювала специфічні фармакодинамічні 

ефекти галоперидолу й апоморфіну, однак посилювала ефекти малих доз L-

ДОФА, що може відбуватися за рахунок інгібування МАО-В. 

На наступному етапі роботи проводили вивчення впливу сполуки-лідера на 

серотонінергічну нейромедіаторну систему. Для оцінки ефекти сполуки 18 на тлі 

введення малих доз 5-окситриптофану (50 мг/кг).  

Встановлено, що речовина-лідер істотно не посилювала нейротропні ефекти 

5-окситриптофану (50 мг/кг). Це може свідчити, що вона не здатна інгібувати 

МАО-А і тим самим, не підсилювала ефекти, що безпосередньо пов’язані з 

синтезом, щодо дії 5-НТ.  

 Попереднє введення сполуки 18 на тлі великих доз 5-окситриптофану 

(300 мг/кг) модифікувало виразність гіперкінетичного синдрому в щурів, що 

супроводжувалося зменшенням кількості хитань головою. Такі результати 

свідчать на користь того, що для сполуки 18 характерна антисеротонінергічна 

дія, яка може бути зумовлена блокадою серотонінових рецепторів і/або 

зворотного захоплення серотоніну. Тобто речовина здатна модифікувати 

серотонінергічну нейротрансмісію.  

У попередніх дослідах показана ефективність похідних 2-оксоіндоліну на 

моделі фармакологічної депресії, що викликана введенням резерпіну та 

пригніченням серотонінергічної системи за рахунок блокади 5-НТ2А-рецепторів 

у мозкових ядрах ЦНС [56, 92, 164].  

Поряд із дослідженням впливу на моноамінергічні структури вивчали 

участь холінергічних процесів у механізмах нейротропної дії сполуки 18, 

оскільки відомо, що холінергічна нейромедіція відіграє одну з провідних ролей 

у розвитку та прогресуванні патології ЦНС [250]. Є відомості про участь 
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холінергічної системи мозку в патогенезі депресії та біполярних розладів [273, 

275]. Нікотин виявляв анксіолітичну дію при клінічному застосуванні в людей. 

Також зменшення чутливості Н-холінорецепторів викликало 

анксіолітикоподібний ефект [208].  

У наших експериментах при введенні сполуки 18 на тлі дії центрального 

М-холіноміметика ареколіна зменшувалися симптоми тремору. При цьому 

досліджувана речовина чинила виразніший ефект за препарат порівняння 

діазепам. Також профілактичне введення сполуки-лідера збільшувало латентний 

період настання та зменшувало тривалість тремору, викликаного Н-

холіноміметиком нікотином. Такі результати свідчили на користь наявності в 

сполуки 18 центральної М- та Н-холіноблокувальної активності. Це 

узгоджується з існуванням відомого препарату-анксіолітика амізилу, що 

належить до М-холіноблокаторів [115]. 

 Гіпотетично можно припустити, що в механізмі дії сполуки 18 існує 

взаємозв’язок серотонінергічної та холінергічної нейромедіаторних системи між 

собою. Адже відомо, що вставні нейрони опосередковують стимуляцію виділення 

ацетилхоліну за рахунок пригнічення 5-НТ1А-рецепторів у корі головного мозку 

та гіпокампі [550]. Також 5-НТ1А-рецептори та пресинаптичні 5-НТ1В- і 5-НТ1Д-

рецептори інгібують холінергічні нейрони, а стимуляція 5-НТ3-рецепторів 

знижує вивільнення ацетилхоліну [464]. При цьому вивільнення ацетилхоліну в 

різних ділянках головного мозку може стимулювати активація 5-НТ2А- і 5-НТ2С-

рецепторів [304]. Вочевидь, стимуляція похідним 2-оксоіндоліну підгрупи 5-

НТ2-рецепторів обумовлюватиме центральну антихолінергічну дію і, як 

наслідок, анксіолітичний ефект. Проаналізовані механізми взаємозв’язку 

рецепторних систем ЦНС є непрямими та можуть відбуваються шляхом 

залучення глутаматергічних нейронів ЦНС [434].  

Хоча серотонінегрічна система здатна модулювати функцію 

холінергічних нейронів, ці ефекти залежать від безпосередньої стимуляції 

рецепторів, їх локалізації та дії модуляторів, тому регуляція стає надзвичайно 

складною. Враховуючи, що холінергічна система ЦНС відіграє суттєве 
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значення в розвитку невротичних розладів, наявність прямих або 

опосередкованих холіноблокувальних властивостей у сполуки 18 позитивно 

доповнює рецепторний спектр її центральної нейротропної дії.  

 Система ГАМК є однією з провідних систем у фармакологічних ефектів 

більшості анксіолітиків, що стало підставою для аналізу впливу сполуки 18 на 

ГАМК-ергічні процеси. При введенні пентилентетразолу та пікротоксину 

сполука 18 аналогічно діазепаму, зменшувала інтентивність судомного 

синдрому, збільшувала латентний період початку конвульсій, зменшувала 

кількість судомних актів, тривалість судомного періоду й запобігала 

летальності щурів. При аналізі позитивної дії сполуки 18 на тлі дії ГАМК-

блокаторів слід згадати, що проконвульсивна дія пікротоксину та 

пентилентетразолу пов’язана з інгібуванням ГАМКА-рецепторів шляхом 

зв’язування зі специфічними сайтами в ділянці йонного каналу, що призводить 

до блокади хлорного потоку через іонофор. У результаті наявності 

специфічного сайту зв’язування на молекулі рецептора, судомна дія 

пентилентетразолу безпосередньо пов’язана з блокадою та швидкими змінами в 

структурі ГАМКА-рецепторів [74].  

Отримані дані дозволяють припустити, що зменшення судомного 

синдрому під впливом сполуки-лідера зумовлене модуляцією функції та стану 

ГАМКА-рецепторів. Також в антиконвульсивній дії речовини 18 не слід 

виключати контурентні та модулюючі взаємини в ділянці йонофора ГАМКА-

рецептора. На рахунок такої гіпотези свідчить те, що речовину вводили в 

профілактичному режимі. 

 Можливий і інший механізм ГАМК-ергічної дії сполуки 18, зумовлений 

здатністю модифікувати 5-НТ залежні процеси в ЦНС. Це припущення 

підтверджується існуючою взаємодією між ГАМК-ергічною та 

серотонінергічною системами на рівні пірамідних клітин головного мозку та 

здатністю агоністів 5НТ1А-рецепторів модифікувати експериментальний 

судомний синдром, що, зокрема, показано для похідних індолу [272, 273]. 

Слід відзначити, що вивільнення 5-НТ у нейрональній сітці головного 
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мозку регулюється гальмівними ГАМК-ергічними інтернейронами. При цьому 

блокування ГАМКА-рецепторів проконвульсантами знижує гальмівний вплив 

ГАМК на вихід 5-НТ, що призводить до підвищеного викиду 5-НТ.   

 Таким чином, сполука 18 чинила профілактичну протисудомну дію при 

моделюванні конвульсивного синдрому пентилентетразолом і пікротоксином. 

Це підтверджує, що в механізмах нейротропної дії речовини ключову роль 

відіграє саме ГАМК-ергічна система.  

 Отже, результати фармакологічного аналізу однозначно свідчать про 

агонізм сполуки 18 стосовно ГАМКА-рецептора, її антагонізм стосовно 

центральних α2-адренорецепторів, М- і Н-холінорецепторів, відсутність 

взаємодії з дофамінорецепторами, антисеротонінову дію, що може мати 

характер агонізму-антагонізму та/або полягати в інгібуванні зворотного 

нейронального захоплення серотоніну, а також взаємодію з МАО-В (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 

Взаємодія сполуки 18 (2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-

3-іліден)-ацетамід) з рецепторами центральної нервової системи 

Досліджувана речовина Рецептор Можливий характер 

взаємодії 

Сполука 18 (2-гідрокси-N-

нафтален-1-іл-2-(2-окси-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-ацетамід) 

ГАМКА Агоніст 

α2-адренорецептор Антагоніст 

М-холінорецептор Антагоніст 

Н-холінорецептор Антагоніст 

5-НТ2А-5-НТ2С-рецептор Антагоніст 

5НТ1А-рецептор Агоніст 

D2-дофамінорецептор Не взаємодіє 

σ1-дофамінорецептор Не взаємодіє 

 

 Оскілька типовою ознакою анксіолітика, поряд зі стрес-протекцією, є 

антиневротична дія, як патологічний фон для дослідження сполуки 18 ми 

відтворювали біомедичну модель неврозу, коли в щурів при хронічному 
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стресорному впливі формується патологічний стан за рахунок конфлікту 

аферентних збуджень [15]. 

 Формування експериментального неврозу супроводжувалося розладами 

поведінки в тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт». На це вказувало 

зменшення кількості зазирань, виходів і часу перебування у відкритих рукавах, 

також зменшувалася кількість зазирань до низу – оцінка ризику. Ці зміни, 

значною мірою, зумовлені гормональною дисрегуляцією поведінки тварин, що 

виникла за умов патології. На користь такого припущення свідчило значне 

зменшення кількості кореляційних зв’язків між поведінковими паттернами й 

показниками нейромедіаторної регуляторної ланки. При цьому зберігалися 

сильні кореляції між рівнем 5-НТ і кількістю виходів у відкриті рукава і 

(r=+0,70), часом перебування у відкритих рукавах (r=+0,70), кількістю зазирань 

донизу (r=+0,74) і кількістю болюсів (r=-0,75). Також відмічалася пряма 

кореляція між кількістю зазирань до низу (оцінка ризику) і рівнем дофаміну в 

плазмі крові (r=+0,70).  

Експериментальний невротичний стан також супроводжувався змінами 

поведінки щурів, що реєструвалися в тесті «чорно-біла камера» у вигляді 

збільшився латентний період першого визирання та виходу, а також 

зменшилася кількість визирань та виходів, час визирання та перебування в 

освітленому відсіку камери, збільшення кількість болюсів, що вказувало на 

підвищення ситуативної тривожності. Виявлені зміни відбувалися на тлі 

порушення нейромедіаторної регуляції поведінки, що підтверджувалося 

зменшенням кількості кореляцій серед показників у тесті «чорно-біла камера» 

між собою та зі значеннями вмісту моноамінім і параметрів ГАМК. На відміну 

від неврозу, у контрольній групи щурів найбільше кореляційне навантаження 

(19 зв’язків) припадало на час перебування тварин в освітленому відсіку 

камери.   

У результаті аналізу емоційно-поведінкових реакцій під впливом сполуки 

18 при експериментальному неврозі встановлено, що вона позитивно впливала 

на показники в тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт», що виявлялось 
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збільшенням кількості виходів і зазирань, часу перебування та зазирання у 

відкриті рукава лабіринту та зменшенням кількості болюсів. Також речовина 

позитивно впливали на емоційно-поведінкові реакції тварин у тесті «чорно-біла 

камера». Сполука 18 зменшувала латентний період першого визирання й 

виходу, кількість визирань і виходів, загальний час визирання та перебування в 

освітленому відсіку камери. Вочевидь, у корекції цією речовиною поведінки 

тварин при неврозі провідну роль відігравала нейромедіаторна ланка регуляції. 

Про це свідчило відновлення кореляційних зв’язків між поведінковими 

паттернами й моноамінергічною та ГАМК-ергічною системами. Особливо це 

стосувалося показників реалізованої поведінки в тесті «піднесений 

хрестоподібний лабіринт». Застосування сполуки 18 сприяло утворенню 

сильних кореляцій між кількістю виходів у відкритий рукав і вмістом дофаміну 

(r=+0,80), 5-НТ (r=+0,80), ГВК (r=-0,87), ВМК (r=-0,82), глютамінової кислоти 

(r=-0,89) і ГАМК (r=+0,75), у тесті «чорно-біла камера» кількість виходів до 

освітленого відсіку утворювала 13 сильних кореляцій, зокрема з вмістом 

дофаміну (r=+0,93), 5-НТ (r=+0,87), ГВК (r=-0,81) і ГАМК (r=+0,75). Сполука 18 

відновлювала кількість кореляцій, що формувалися навколо кількості болюсів 

(ключовий показник тривожності) у обох тестах. Найбільш імовірним 

поясненням описаних змін кореляційної мережі під впливом сполуки 18 може 

бути її складний ГАМК- та моноамінергічний механізм дії. 

 При експериментальній патології у тварин виникала ангедонія – один з 

симптомів невротичних розладів, який пов’язують зі зменшенням рівня 

кортикостерону в організмі, дисфункцією дофамінових D1- і D2-рецепторів 

[177], десенситизацію інгібувальних серотонінових 5НТ1А-рецепторів у 

дорсальному ядрі шва та збільшенням виходу 5-НТ [499, 558]. На користь 

участі моноамінергічної системи в регуляції харчової  поведінки при неврозі 

свідчить руйнування мережі значущих кореляцій, які були наявні в контрольній 

групі: між кількістю підходів до поїлки з сахарозою та вмістом адреналіну (r= 

=-0,70), норадреналіну (r=+0,77), дофаміну (r=+0,78), 5-НТ (r=+0,74), ГВК (r=  

=-0,70) і 5-ОІОК (r=-0,72). Аналогічна направленість у кореляційної мережі 
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відмічалася в інших показників у тесті на вживання сахарози. При цьому, 

зазначині кореляції були відсутні у групі контрольної патології, що може 

свідчити про порушення нейромедіаторної регуляції харчової поведінки при 

неврозі. На тлі формування неврозу смакові зміни виявляються індивідуально й 

можуть залежати від конкретної ситуації.  

Застосування сполуки 18 при 4 тижневому моделюванні неврозу 

ефективно протидіяло стану ангедонії та збільшувало кількісні та якісні 

показники вживання цукру. Такий позитивний вплив на споживання сахарози 

та віддання переваги сахарозі, разом з іншими паттернами, вочевидь, свідчить 

про лікувально-профілактичну дію даної сполуки при експериментальному 

неврозі.  

Аналіз розвитку стану ангедонії та її корекцїі за умов експериментальної 

патології певною мірою розкривають механізми позитивної дії сполуки 18 як 

такі, що обумовлені агоністичним впливом на 5-НТ1А-рецептори та 

зменшенням вивільнення 5-НТ і активності серотонінових нейронів. На користь 

такої гіпотези свідчили сильні кореляційні зв’язки між вмістом 5-НТ у 

сироватці крові та кількістю підходів до поїлки (r=+0,94), перевагою вживання 

сахарози (r=+0,82) та загальною кількістю спожитої сахарози (r=+0,95). Значну 

роль у корекції стану ангедонії під впливом сполуки 18 може відігравати 

ГАМК-ергічна система. На це вказувало формування вірогідних зв’язків між 

вмістом ГАМК у сироватці крові та кількістю підходів до  поїлки (r=+0,83), 

перевагою вживання сахарози (r=+0,96) і загальною кількістю спожитої 

сахарози (r=+0,94), які були відсутні при експериментальному неврозі без 

фпрмакокорекції. 

Хоча зміни вмісту моноамінів та їх метаболітів у структурах головного 

мозку при хронічній невротизації різного ґенезу та на тлі дії фармакологічних 

засобів найбільш детально характеризують нейромедіаторні процеси [365, 433], 

аналогічні показники в крові та співвідношення моноамінів з продуктами їх 

метаболізму на рівні всього організму теж можуть нести інформацію про 

ефективність і механізм протективної дії нової сполуки при 
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експериментальному неврозі. 

 Установлено, що при неврозі збільшувався вміст адреналіну та 

зменшувався рівень норадреналіну, дофаміну й 5-НТ у сироватці крові. Поряд 

зі змінами вмісту моноамінів, збільшився рівень продуктів їх метаболізму в сечі 

та зрушувалося співвідношення кінцевих продуктів метаболізму до початкових 

речовин. Особливо значні зміни спостерігалися в серотонінергічній ланці й 

могли розцінюватися як надмірне руйнування 5-НТ при експериментальному 

неврозі, що узгоджується з даними літератури [14].  

 Відомо, що рівень адреналіну пов’язаний із характером емоційної реакції , 

а норадреналіну ‒ з типом діяльності [136]. При переважній більшості 

невротичних станів відмічалось, зниження рівня дофаміну, що свідчить про 

виснаження симпатоадреналової системи. У наших спостережиннях 

встановлено зниження рівня норадреналіну й підвищення адреналіну, що 

свідчило про розвиток у тварин невротичного стану, при якому превалюють 

відчуття страху й тривоги. Така картина змін у тварин відповідає неврозу 

нав’язливих станів в клінічних умовах, серед ключових симптомів якого 

переважає смуток і туга [113].  

 Невротичний стан супроводжувася розладами моноамінергічної системи у 

вигляді прискорення катаболізму медіаторів і змінами їх співвідношення, 

зокрема в структурах головного мозку, що відповідають за стан тривоги [499]. 

При панічних розладах відмічалася надмірна активація адренергічних нейронів, 

підвищення рівня цього нейромедіатора в сироватці крові та міокарді [450]. При 

тривожних розладах також мав місце дефіцит серотонінергічної й 

норадренергічної активності. При цьому недостатня кількість норадреналіну та 

5-НТ призводила до підвищення рівня глюкокортикоїдів, які запускали каскад 

порушень більшості ферментних систем організму. Вочевидь, надлишок 

глюкокортикоїдів активує триптофан-пірролазу, яка стимулює метаболізм 

триптофану за кінуреніновим шляхом і тим самим зменшує рівень триптофану з 

якого синтезується 5-НТ [159, 160]. Водночас посилена секреція кортизолу 

здатна підвищувати активність ферменту тирозинтрансамінази, що може 
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призводити до зменшення обсягу фракції тирозину, яка йде на біосинтез 

катехоламінів, і зменшувати їх вміст, зокрема норадреналіну. При цьому під 

впливом високих рівнів кортикостероїдів активність МАО може підвищуватися , 

що порушувало концентрацію та баланс моноамінів у тканинах [160]. МАО 

дезамінує 5-НТ і норадреналін з різною швидкістю. При патологічному стані 

швидкість дезамінування моноамінів змінюється, що може порушувати їх 

концентрацію та баланс у тканинах [160]. Описані в літературі розлади 

моноамінергічних ланцюгів підтверджувалися результатами наших досліджень.  

При розгляді впливу класичного анксіолітика на співвідношення 

продуктів обміну моноамінів з їх попередниками встановлено, що діазепам 

сприяв відновленню метаболізму моноамінів, що свідчило вірогідне зменшення 

кількості кінцевих продуктів метаболізму та нормалізація активності МАО. 

При цьому найбільшу активність діазепам виявляв на етапах збереження 

сталого рівня дофаміну та кількості й обміну 5-НТ. У дослідженнях інших 

авторів встановлена аналогічна направленість процесів обміну моноамінів у 

тканинах головного мозку тварин при тривалому уведенні діазепаму [452]. 

Профілактично-лікувальне застосування сполуки 18 зменшувало рівень 

адреналіну, збільшувало рівень НА, ДА та 5-НТ у крові. Аналіз вмісту кінцевих 

продуктів метаболізму показав, що амід 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

зменшував кількість кінцевих продуктів метаболізму. При цьому 

нормалізувалося співвідношення ГВК/ДА, що може свідчити про нормалізацію 

активності МАО, що сприяло відновленню рівня дофаміну. Зниження екскреції 

ГВК на тлі збільшення кількості дофаміну вказує на користь того, що речовина 

коригує рівень цього медіатора переважно за рахунок гальмування його 

руйнування.  

При застосуванні сполуки 18 значення співвідношення 

ВМК/(НА+адреналін) помірно знижувалося, що на тлі попереднього показника 

може свідчити про її здатність модифікувати активність катехол-О-

метилтрансферази. Ця речовина ефективно відновлювала співвідношення 5-

ОІОК/5-НТ, що верифіковалося на основі нормалізації активності ферментів, 
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які беруть участь у процесах обміну та підтриманні сталого рівня 5-НТ. На тлі 

дії сполуки 18 співвідношення НА/ДА суттєвно не змінювалося, однак 

відновлювався подальший метаболізм моноамінів. На користь такого висновку 

свідчило зменшення співвідношення адреналін/НА на 102% порівняно з цим 

показником у групі контрольної патології. Вочевидь, описана здатність 

коригувати баланс моноамінів в організмі є загальною рисою похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, оскільки інша речовина цього ряду, естер 

2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, при депресивноподібному стані теж 

зменшувала прояви нейромедіаторного дисбалансу [95]. 

 Отже, вигідною відмінністю сполука 18 є здатність ефективно коригувати 

рівень моноамінів, зменшуючи вміст адреналіну й підвищуючи вміст НА, ДА і 

5-НТ у крові. Також, ця речовина зменшувала вміст продуктів обміну 

медіаторів (ГВК, ВМА і 5-ОІОК) у сечі та позитивно впливала на величину 

співвідношення продуктів реакції до їх попередників. Таке може відбуватися за 

рахунок інгібування активності МАО, як це показано в попередніх 

дослідженнях з введенням прекурсорів моноамінів L-ДОФА і 5-

окситриптофану [94, 107]. Такі припущення підтверджуються здатністю інших 

похідних індолу як синтетичних сполук, так і алкалоїдів, інгібувати активність 

МАО [348, 371, 558].  

Слід відзначити, що сполука 18 при введенні інтактним тваринам у вище 

описаному режимі вірогідно не впливала на рівень моноамінів і співвідношення 

норадреналіну до дофаміну в крові [138].  

 Дослідження ефективності сполуки 18 при неврозі було б неповним без 

аналізу її впливу на стан системи ГАМК [441]. Крім того, основна гальмівна 

амінокислота спроможна регулювати функції інших нейромедіаторних систем і 

нервових клітин і відіграє провідну роль у виникненні неврозів [539].  

При експериментальному неврозі спостерігаються зміни обміну 

основного гальмівного медіатора, що супроводжуються зниженням рівня 

ГАМК за рахунок пригнічення основного ферменту, який бере участь у синтезі 

медіатора та підвищенні активності фермента-інактиватора. Виявлений стан 
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ГАМК-ергічної системи, може бути зумовлений компенсаторними змінами 

метаболічних і нейромедіаторних процесів при неврозі та свідчить про дефіцит 

гальмівних медіаторів і дисбаланс обороту амінокислот на етапі синтезу та 

інактивації ГАМК.  

Пригнічення активності ГДК обумовлене порушенням процесів 

окиснення в нервових клітинах і пригніченням біосинтезу ГДК-

піридоксальфосфату та зрушенням оптимального рН для перетворення 

глютамінової кислоти на ГАМК.  

Виявлений вплив діазепаму на ферментативну ланку ГАМК-ергічної 

системи при неврозі узгоджуєвася з попередніми дослідженнями ефективності 

препарату за умов хронічного стресу [267].  

 Для порівняння слід зауважити, що застосування класичного анксіолітика 

діазепаму протягом 30 діб в інтактних тварин змінювало активність ГАМК-

ергічної системи, що виявлялося збільшенням кількості гальмівного 

нейромедіатора ГАМК, переважно за рахунок пригнічення його руйнування. 

Одержані результати узгоджуються з раніше встановленими результатами 

щодо здатності діазепаму змінювати концентрацію ГАМК за подібних 

експериментальних умов [246, 279, 285]. Такими змінами може пояснюватись 

розвиток побічних ефектів після тривалого застосування данного 

бензодіазепінового анксіолітика.  

Позитивний вплив сполуки 18 на систему ГАМК при 

експериментальному неврозі, який виявлявся збільшенням вмісту ГАМК, 

зменшенням концентрації глютамінової кислоти, гальмуванням ГАМК-Т та 

активацією ГДК (рис. 8.1), частково можна пояснити АО та антигіпоксичною 

дією, описаною в похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти [6, 65]. Слід 

відзначити, що, крім вище зазначеного впливу на систему основного 

гальмівного медіатора, сполука 18 виявляла ноотропні властивості на рівні 

класичного ноотропного засобу пірацетаму, що є за хімічною будовою 

близьким до ГАМК та містить 2-оксопіролоновий цикл [123]. Також не 

виключений безпосередній вплив сполуки на метаболічні процеси та регуляцію  
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ДА- дофамін; НА-норадреналін ВМК-ванілілміндальна кислота 

ГАМК- гаммааміномасляна кислота ГВК-гомованілінова кислота 

ГАМК-Т-трансаміназа  ГДК-гутаматдегідрогеназа 

гаммааміномасляної кислоти 5-НТ-серотонін 

Рис. 9.1. Вплив сполуки 18 на нейромедіаторні процеси при 

експериментальному неврозі (30 діб) (схема). 

 

мітохондріальних реакцій за екстремальних умов, як це показано на моделі 

гострого стресу, де сполука попереджувала порушення показників азотистого, 

пуринового й обміну білірубіну [90]. Слід відзначити, що на основі 

гліоксилової кислоти створено лікарський засіб «Gliosiz», який за умов 

хронічної гіпоксії захищає клітини міокарду та застосовується при 

розповсюдженому стенозуючому атеросклерозі коронарних судин і не має 

протипоказань [299]. 

Регуляторний характер впливу сполуки 18 на ГАМК-залежні процеси, 

відповідний стану ЦНС, підтверджується тим, що введення цієї речовини 

інтактним тваринам протягом 30 діб не впливало на вміст нейроактивних 
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амінокислот (глутамінова кислота, ГАМК) і активність ГДК та ГАМК-Т у 

тканинах головного мозку.  

На основі власних результатів та даних літератури корекцію розладів 

моноамінергічних і ГАМК-ергічних ланцюгів досліджуваною сполукою при 

експериментальному неврозі можна підсумувати у вигляді схеми (рис. 8.1). 

Поряд з вивченням ефективності сполуки 18 при експериментальному 

неврозі досліджували фармакологічний профіль нейротропної дії похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. Встановлено, що через 1 год після 

внутрішньоочеревинного уведення похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти з умовними позначеннями 18,15, 1-Ф, 3.85, 18-4, 18-5, ГАК у дозі 12 

мг/кг і препарат порівняння іміпрамін (25 мг/кг) виявляли антидепресивну 

активність у тесті Порсола.  

Ці результати узгоджуються з раніше отриманими даними стосовно 

здатності похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти змінювати емоційну 

сферу й психофізіологічний «портрет» тварин у тесті «відкрите поле», тобто 

запобігати стану тривоги та страху за умов стресової ситуації, викликаної 

новизною [31]. Тому можна дійти висновку, що ці сполуки зменшували рівень 

тривожності та депресивності в щурів, тобто виявляли антидепресивну 

активність. 

За здатностю відтерміновувати час настання депресії в тесті «вимушеного 

плавання» речовини можна розмістити в такій послідовності: ГАК>18>1-

Ф>БСК-13>БСК-39. Як бачимо, найактивнішою виявилася речовина ГАК, при 

введенні якої тварини плавали протягом усього періоду тестування. При цьому 

сполуки ГАК, 18 і 1-Ф виявились ефективнішими за іміпрамін.  

Через 24 год після застосування похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти з лабораторними умовними шифрами 18, 1-Ф, Гіп-1, 18-4, 18-5 і ГАК 

також змінювали поведінку щурів у тесті «вимушеного» плавання, на що 

вказувало збільшення часу настання першого періоду іммобільності та 

зменшення загального часу іммобільності. При цьому найактивнішою 

виявилась сполука Гіп-1.  
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Отримані результати свідчать, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти зменшують рівень депресивності та тривожності в щурів. За 

антидепресивною дією деякі сполуки не поступаються іміпраміну, і тривала ця 

дія принаймні 24 год. Виявлені антидепресивні властивості можуть бути однією 

з складових здатності сполук попереджувати стан тривоги та страху за умов 

стресової ситуації помірної аверсивності, викликаної новизною, оскільки 

стресорні фактори є предикторами розвитку депресії [514].  

Наявність антидепресивної дії у похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 

кислоти визначали в бліц-тесті «підвішування за хвіст». Відомо, що препарати з 

антидепресивною активністю зменшують тривалість періоду нерухомості 

тварин [551]. 

 Через 1 год після внутрішньоочеревинного введення в тесті 

«підвішування за хвіст» сполуки 3.85, ГАК і 1425 скорочували латентний 

період піднімання мордочки тварини до кінчика хвоста, тобто виявляли 

виражену антидепресивну дію, яка була зіставною з такою в іміпраміну. 

 Через 24 год після введення найбільшу антидепресивну дію в тесті 

«підвішування за хвіст» виявляли сполуки Гіп-1 і ГАК. При цьому їх вплив був на 

рівні препарату порівняння. Враховуючи активність похідних 2-оксоіндолін-3-

глыоксиловоъ кислоти потягом доби в тесті «підвішування за хвіст», можна 

стверджувати, що найактивнішою виявилися сполука ГАК, ефективність якої 

зберігалася щонайменше 24 год. 

Виявлена антидепресивна активність похідних 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти в тесті «підвішування за хвіст» підтверджувалася 

попередніми дослідженнями емоційно-поведінкових реакцій в інших 

поведінкових тестах, зокрема в тесті Порсолта, у якому активуюча дія 

виявлялася аналогічним чином.   

Нейротропна активність похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти є 

закономірною для більшості з цих сполук і пов’язана з особливостями ядерної 

структури. У той же час характер і виразність такої активності залежить від 

наявності амідного чи естерного зв’язку. Слід відзначити, що обидві сполуки , у 
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яких встановлена антидепресивна активність (ГАК і 1425), належать до групи 

естерів. Отримані результати є основою для подальшого поглибленого вивчення 

найактивніших сполук, встановлення їх механізму дії та створення на їх основі 

нових нейротропних лікарських препаратів. 

Діяльність сучасної людини відбувається за умов зростання інтенсивності 

та тривалості дії несприятливих еколого-професійних факторів, таких як 

гіподинамія, гіпоксія, незвичайні температурні умови, стресорні чинники , тощо 

[2]. Тому оптимальне виконання завдань професійної діяльності, що  пов’язані з 

психоемоційним та фізичним навантаженням, зумовлює додаткове напруження 

функцій організму та може викликати швидке виснаження його резервів. У 

відповідь на вплив певних негативних факторів зовнішнього середовища можуть 

розвиватися стани напруження механізмів адаптації з розвитком явища 

дезадаптації. Особливо високий ризик розвитку таких патологічних станів мають 

ліквідатори наслідків аварій і катастроф, десантники, учасники військових 

конфліктів тощо [112, 120, 125]. 

Для збереження належного рівня фізичної та розумової працездатності, 

особливо за ускладнених умов, застосовують адаптогени, актопротектори, 

антигіпоксанти [115].  

Перелік сучасних актопротекторів доволі обмежений. Засоби з цієї групи 

не завжди відповіда.ть потребам клінічної практики через недостатню 

ефективність і наявність значної кількості небажаних побічних реакцій (гловний 

біль, диспепсичні розлади, гастралгія, гіперемія обличчя, надлишкова 

психоактивуюча дія, алергічні реакції) [9]. Саме це обгрунтовує доцільність 

пошуку ефективніших та безпечніших речовин з актопротекторною дією, 

придатних для створення на їх основі нових лікарських препаратів.  

 Оскільки однією зі складових актопротекторної дії є антигіпоксична та 

активуюча дія, в основі якої є здатність нормалізувати нейромедіаторні процеси 

у ЦНС, доцільно з’ясувати в похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

здатність покращувати фізичну витривалість тварин. 

 За умов нормотермії (t=24-26 0С), що ускладнена додатковим 
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навантаженням за величиною актопротекторної дії, при 

внутрішньоочеревинному введенні в дозі 12 мг/кг найефективнішими 

виявилися сполуки 18, 15, ГАК, Гіп-1 та 1407. При цьому речовини 18, ГАК та 

Гіп-1 пролонгували плавання тварин з додатковим навантаженням на рівні 

субстанції для порівняння етилтіобензімідазолу. 

 Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти проявили захисну дію за 

умов гіпотермії (t=10 0С), що найбільш виражена в сполук з лабораторним 

шифрами 18, К, 3.85, Гіп-1, Е-38 та 1407. У них фригопротекторна активність 

була зіставима з такою в субстанції етилтіобензімідазолу. При цьому речовина 

15 за цією активністю перевершувала субстанцію етилтіобензімідазолу.  

 При проведенні плавальної проби в щурів при температурі +40 0С 

сполуки 18, 15, 2-Т, К, 3.85, ГАК, Гіп-1, 1425 і 1407 виявляли захисну дію. При 

цьому речовини 2-Т, ГАК, Гіп-1 і 1407 за активністю не поступались субстанції  

етилтіобензімідазолу.  

Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, поряд з субстанцією 

етилтіобензімідазолу, виявляли виражені актопротекторні властивості, що 

найбільш виражені в речовин 15, 18, ГАК, Гіп-1 і 1407. За ефективністю 

сполуки 15, 2-Т, ГАК, Гіп-1 і 1407 зіставимі з еталонним актопротектором. В 

окремих тестах речовини 15, 2-Т, ГАК, Гіп-1 і 1407 виявилися активнішими за 

етилтіобензімідазол.  

 Одним із можливих механізмів розвитку втоми є нестача кисню, 

накопичення недоокиснених продуктів метаболізму та порушення синтезу 

макроергів. З літературних джерел відомо, що похідні 2-оксоіндолін-3-

гліоксилової кислоти виявляють достатньо високу активність на різних моделях 

кисневого голодування, що пов’язана зі зменшенням чутливості тканин до 

нестачі кисню та оптимізацією процесів клітинного дихання [65]. Також аміди 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти модулюють процеси тканинного дихання, 

що виявляється в активації процесів гліколізу й гальмуванні утворення 

надлишку молочної кислоти, яка, у свою чергу, гальмує активність 

внутрішньоклітинних ферментів [64]. Тому виявлена актопротекторна активність 
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досліджуваних сполук, на нашу думку, реалізується за рахунок економізації 

енергетичних процесів, зменшення накопичення недоокиснених продуктів 

метаболізму та підвищення адаптаційних можливостей організму тварин.  

Іншим імовірним механізмом дії досліджуваних сполук щодо стимуляції 

витривалості за ускладнених гіпотермією умов може бути селективна блокада 

мітохондріальної МАО-А в тканинах головного мозку, як це визначено  в 

похідних оксоіндолів [25]. Відомо, що інгібітори МАО є представниками 

антидепресантів, тимолептична дія яких поєднується зі стимулюючою, тобто 

однією з складових актопротекторної активності [115].  

Також має право на існування гіпотеза, що ендогенні похідні індолу, 

зокрема ізатин, який має певну схожість просторових структур з 

досліджуваною сполукою, викликає швидке зростання рівня АТФ у клітинах, 

що потім використовується в різних метаболічних реакціях (наприклад, у 

реакціях, що каталізують тирозинові та інші кінази) [37]. Це може свідчити на 

користь спільних рис механізму рецепторної та метаботропної дії, особливо за 

умов напруги адаптаційних процесів (навантаження, дія надзвичайних 

температур, стрес) похідних 2-оксоіндоліну та ізатину. 

 Отже, при досліджені фармакологічної активності сполуки 18 (N-[(2-

оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетіл]-(1-амінонафталін)) встановлено, що в неї 

значно виражені анксіолітичний, антистресорний, антиоксидантний, 

протисудомний і актопротекторний ефекти.  

Розглядаючи механізми реалізації вищевказаних фармакологічних 

властивостей даної сполуки, слід відзначити, що вони є полімодальними, до 

яких залучений вплив на рецепторні, нейромедіаторні та метаболічні процеси.  

Отже, сполука 18 зарекомендувала себе при експериментальному неврозі 

як анксіолітичний агент, що нормалізує поведінкові реакції, модифікуючи 

метаболізм моноамінів та ГАМК шляхом інгібування їх катаболізму та 

прискорення синтезу окремих нейромедіаторів. Це виявлялося зниженням рівня 

адреналіну, підвищенням вмісту норадреналіну, дофаміну, серотоніну в крові, 

зменшенням вмісту ГВК, ВМК і 5-ОІОК у сечі, а також зниженням вмісту 
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глутамінової кислоти, підвищенням концентрації ГАМК, активацією ГДК та 

пригніченням ГАМК-Т і, можливо, МАО-А в тканинах головного мозку.  

Вцілому, можна стверджувати, що сполука 18 є інгібітором ЦНС, якому 

притаманні анксіолітичний ефект без міорелаксації, потенціювальна дія, а 

також антидепресивний та актопротекторний ефекти, що зумовлюють 

одержання захисту при гострому стресі та експериментальному неврозі.   

Розглядаючи центральні механізми вищевказаних фармакологічних 

властивостей даної сполуки, слід відзначити, що вони є полімодальними, до 

яких залучений вплив на рецепторні, нейромедіаторні та метаболічні процеси.  

Зокрема, ця речовина може блокувати пресинаптичні α2-адренорецептори. Вона 

здатна підсилювати ефекти малих доз L-ДОФА, що може свідчити про 

накопичення ДА й бути результатом інгібування МАО в ЦНС, коли створюється 

надлишок ДА, який може активувати переважно пресинаптичні D1-рецептори і 

тим самим обмежувати викид ДА в синаптичну щілину. Також сполука 18 

викликала блокаду пресинаптичних серотонінових 5-НТ2А-рецепторів і/або 

зворотного захоплення 5-НТ, а також виявляла М-холіноблокувальну, Н-

холіноблокувальну, ГАМК-міметичну дію та збільшувала кількість ГАМК. 

Враховуючи дані експериментів, можна схематично представити імовірні 

механізми анксіолітичної дії сполуки 18 (рис. 8.2).  

Отже, результати проведених досліджень показали, що сполука 18 

позитивно впливала при неврозі, що зумовлено зниженням рівня адреналіну, 

підвищенням рівня норадреналіну, дофаміну, серотоніну в крові, зменшенням 

вмісту ГВК, ВМК і 5-ОІОК у сечі. Позитивний вплив може бути зумовлений 

зниженням вмісту глутамінової кислоти, підвищенням ГАМК, ГДК та 

пригніченням ГАМК-Т і, можливо, МАО-Б в тканинах головного мозку.  

Також серед інгібіторів МАО є препарати з психостимулювальною або 

анксіолітичною активністю, тобто вони мають регулювальний вплив у 

залежності від стану ЦНС [367]. Показано, що в механізмах протитривожної дії  

атипових анксіолітиків певну роль відіграє інгібування МАО, як це описано в 

афобазола [145, 392].  
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ДА – дофамін;  ГАМК – гамма-аміномасляна кислота; 
5-НТ – серотонін; ГВК – гомованілінова кислота; 

НА – норадреналін; ГДК – гутаматдегідрогеназа; 
ВМК – ванілілміндальна 
кислота; 

ГАМК-Т – трансаміназа гаммааміномасляної 
кислоти. 

КОМТ – катехол-О-метилтрансфераза 
 

Рис. 9.2. Можливі механізми дії 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-

1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду (сполуки 18). 

2-Гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід 

(сполука 18) 

Анксіолітична та антидепресивна дія Метаболічна дія (центральна 

і периферична) 

Рецепторні механізми Нейромедіаторні 

механізми 

1. Інгібування МАО 

→ накопичення ДА 

1. Блокада 5-НТ2А-

рецепторів 

Органопротекторна 

(кардіо- і гепато-

протекторна 

1. Регуляція 

обміну 

амінокислот 
2. Стимуляція 5-НТ1А-

рецепторів → 
зменшення релізу 5-НТ 

і модуляція 

ГАМКА-рецепторів 

3. Стимуляція 5-НТ2-

рецепторів → блокада 
центральних М- і Н-

холінорецепторів 

4. Стимуляція D1-

рецепторів 
(надлишком ДА при 

інгібуванні МАО) → 
обмеження викиду ДА 

5. Стимуляція ГАМКА-рецепторів викиду ДА 

6. Блокування пресинаптичних α2-

адренорецепторів (антидепресивна дія) 

2. Інгібування 

КОМТ→ 
нормалізація вмісту 

моноамінів 
(адреналіну, НА, 

ДА) 

3. Гальмування 

ГАМК-Т, активація 
ГДК → збільшення 

вмісту ГАМК, 
зменшення вмісту 

глютамату 

2. Регуляція 

обміну пуринів 

3. Регуляція 

синтезу та 
захоплення 

білірубіну 

4. Антиоксидан-

тна дія → 

цитопротекція 

Актопротекторна 

дія  
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Існування коморбідності тривожних і депресивних розладів з серцево-

судинними захворюваннями [204] та прагнення уникнути поліпрагмазії в цих 

випадках [377] стало підставою для вивчення кардіопротекторних властивостей 

сполуки 18. При експериментальному адреналіномому міокардиті ця речовина 

виявляла захисну дію, що верифіковано за зниженням СП, нормалізацією 

біохімічних змін і зменшенням ступеня ішемічно-деструктивних процесів у 

міокарді. Вочевидь, така позитивна дія зумовлена АО активністю, оскільки 

сполука знижувала вміст ТБК-АП і нормалізувала активність АО ферментів. У 

першу чергу це зумовлено тим, що сполука 18 попереджувала набряк, явище 

венозного застою та морфологічні зміни ультраструктурних елементів міокарду. 

Це свідчить про відсутність ознак ішемії міокарду на тлі сполуки-лідера. Така дія 

узгоджується з резульаттами застосування препарату «Гліосіз», на основі 

гліоксилової кислоти, що має виражені антигіпоксичні властивості завдяки 

гальмуванню аеробного метаболізму та активації анаеробних процесів [299].  

Зважаючи на те, що хронічні захворювання травної системи 

супроводжуються психічними розладами [129], і враховуючи, що при 

психічних розладах порушується функція внутрішніх органів [532], а 

психотропні препарати можуть використовуватися для лікування захворювань 

ШКТ [302], ми дослідили гепатопротекторну дію сполуки 18 при гострому 

тетрахлорметановому гепатиті.  

При дослідженні гепатопротекторної дії сполуки 18 встановлено, що при 

гострому тетрахлорметановому гепатиті вона чинила позитивний вплив на 

перебіг експериментальної патології, коригувала загальний стан, рухова 

активність, кількість прийому їжі та сприяла виживанню 100% щурів. Також 

речовина попереджувала зростання відносної маси печінки, розвиток 

гіперферментемії, гіпербілірубінемії та частково обмежувала розвиток 

дистрофії органу. Позитивна дія сполука може бути зумовлена АО, 

антигіпоксичною активністю, регулюванням обмінних процесів у печінці та 

покращенням процесів мікроциркуляції [556].  

Останні дослідження показали, що серед пацієнтів із хронічною 
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хворобою нирок які не перебувають на діалізі, поширеність депресії в 3 рази 

вища, ніж у загальній популяції. При термінальній стадії хронічної ниркової 

недостатності вона зустрічається в 14-30% випадків [198]. У хворих із хронічна 

хвороба нирок, у тому числі з термінальною стадією ниркової недостатності 

депресія є фактором, що призводить до зниження якості життя та підвищення 

смертності [198, 277]. За умов жорсткої етиленгліколевої моделі токсичного 

ураження нирок сполука 18 та етилметилгідроксипіридину сукцинат не чинили 

захисної дії. При гліцерол-індукованому ГУН введення ця речовина спричиняла 

виразніше зменшення сечовиділення, ніж застосування препарату порівняння. 

Вочевидь, це було асоційовано зі зниженням ШКФ. На тлі уведення сполуки 18 

мала місце гіперазотемія, про ретенційний характер якої свідчило зниження 

екскреції креатиніну та сечовини, а також зменшення ниркового кліренсу 

останньої на тлі антипротеїнурічної дії. Це означає, що й на другій моделі 

ниркової патології сполука 18 не виявляла захисного впливу і навіть 

погіршувала окремі показники.  

Встановлені відмінності впливу сполуки 18 при експериментальній 

патології внутрішніх органів можуть бути зумовлені особливостями обмінних 

процесів у внутрішніх органів. Кардіопротекторна та гепатопротекторна дія 

сполуки-лідера обгрунтовують її можливе першочергове застосування при 

поєднанні невротичної патології з захворюваннями серці та печінки. 

Недостатня позитивна дія сполуки 18 при експериментальній патології нирок 

вочевидь свідчить про розвиток можливих побічних ефектів або наявність 

протипоказань до застосуванні цієї речовини при захворюваннях нирок.  

У результаті проведеного дослідження та порівнюючи з відомими 

ефектами діазепаму, встановлені особливості фармакологічної дії N-[(2-

оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетіл]-(1-аміно-нафталіну) (табл. 8.1). 

Слід відзначити, що сполуку 18 вирізняє швидкий розвиток ефектів, 

порівняно низька токсичність та відсутність загрозливих побічних реакцій. Такі 

особливості зумовлюють кращу переносимість цієї речовини в порівнянні з 

класичними анксіолітичними засобами. 
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Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

для сполуки 18 характерна виражена протитривожна, антистресорна дія та вона 

виявилась ефективною при експериментальному неврозі. При цьому сполука 

може мати актопротекторні, антиоксидантні та, за даними літератури, 

антидепресивні, церебропротекторні та ноотропні властивості [44, 164]. 

Встановлено, що речовина є низькотоксичною, не викликає толерантності та 

міорелаксації, не погіршує процеси пам’яті [44] та є перспективною для 

подальшої розробки й створення на її основі засобу для лікування тривожних і, 

за даними літератури та власних досліджень, депресивних розладів [43]. 

Таблиця 9.1 

Порівняльна характеристика фармакологічних властивостей діазепаму і 

сполуки 18 (N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетіл]-(1-аміно-нафталіну))  

Фармакологічний ефект Діазепам, 2 мг/кг Сполука 18, 12 мг/кг 

Анксіолітичний + + 

Стреспротективний + + 

Антиоксидантний +/‒ + 

Потенціювальний + +/– 

Толерантність + ‒ 

Антидепресивний +/– + 

Актопротекторний ‒ + 

Протисудомний + + 

Міорелаксуючий + ‒ 

Кардіопротекторний ‒ + 

Гепатопротекторний ‒ + 

Нефропротекторний ‒ ‒ 

Примітки:  

1.  «+» – статистично значущий ефект; 

2.  «+/‒» – непостійний (тенденційний) ефект; 

3. «–» – відсутній ефект. 
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З урахуванням вищенаведеного, сполуку 18 можна позиціонувати для 

подальших клінічних випробувань як нового безпечного засобу для лікування 

тривожної патології, зокрема, агорафобій, соціофобій, панічних розладів, 

генералізованих тривожних розладів, змішаних тривожно-депресивних розладів, 

посттравматичних стресорних розладів, астенії, тривожно-невротичних станів 

(емоційна лабільність, порушення пам’яті, зниження концентрації та уваги), 

неспокою, страху, неврозів нав’язливих станів, а також для профілактики 

стресових станів та пролонгації наркозу перед оперативним втручанням.  
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ВИСНОВКИ 

 

Поширеність та соціальна значущість психічної патології, зокрема 

невротичних, пов’язаних зі стресом, і соматоформних розладів вимагає пошуку 

нових безпечних і високоефективних засобів для їх фармакокорекції . Похідні 2 -

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти виявляють виразні антигіпоксичні, 

антиоксидантні, анксіолітичні, органопротекторні, антидепресивні, 

церебропротекторні та ноотропні властивості. У дисертації наведено теоретичне 

узагальнення та нове експериментальне вирішення наукової проблеми, 

пов’язаної з пошуком, дослідженням та створенням на основі похідних 2-

оксоіндоліну нових потенційних нейротропних засобів з органопротекторною 

дією, яких першочергово потребує сучасна нейрофармакологія.  

Дисертація репрезентує результати пошуку сучасних ефективних 

нейротропних засобів у ряду похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. 

Встановлена нова перспективна речовина для покращення лікування невротичних, 

пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів, а також сполуки з виразними 

антидепресивними та актопротекторними властивостями. Показана значна захисна 

дія сполуки-лідера при експериментальному неврозі та розкриті механізми її 

ефективності. 

1. За результатами комп’ютерного прогнозу в програмах PASS і GUSAR 

встановлено, що 24 похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти 

низькотоксичні, мають імовірність виявляти нейротропну (анксіолітичну, 

протисудомну, снодійну, ноотропну та ін.), антигіпоксичну, протизапальну, 

протипухлинну, противірусну дію, впливають на 5-НТ-, ГАМК-, NMDA- і 

ANMP-рецептори та пригнічують ГАМК-амінотрансферазу. Відібрано 12 

перспективних біологічно активних речовин, що можуть мати анксіолітичну 

активність і бути ефективними при невротичних станах. Серед похідних 2-

оксоіндоліну в етологічних тестах виявлено сполуку 2-гідрокси-N-нафтален-1-

іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід (шифр 18), що за результатами 

скринінгу чинила анксіолітичну дію. Про це у тесті «піднесений хрестоподібний 
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лабіринт» свідчить збільшення кількості виходів щурів у відкритий рукав у 1,5 

разу (р<0,001) і часу перебування у відкритому рукаві в 2,7 разу (р<0,001), 

збільшення кількості зазирань до низу з лабіринту й зменшення болюсних кульок 

в 1,9 разу (р<0,001). У тесті «чорно-біла камера» дана речовина зменшувала 

латентний період першого визиранья тварин в 1,4 разу (p<0,01) і виходу в 1,6 

разу (p<0,001), збільшувала кількість і час визирання в освітлений відсік камери 

та зменшувала кількість болюсних кульок в 1,9 разу (p<0,001). Речовина 18 

зменшувала латентний період першого караного взяття води з поїлки в 1,7 р азу 

(р <0,001) і збільшувала кількість підходів до поїлки в 1,9 разу (р<0,001).  

2. За результатами лінійного дискримінантного аналізу емоційно-

поведінкових реакцій встановлена сполука-лідер, що наближала показники тварин 

до таких при застосуванні діазепаму. Гостра токсичність сполуки 18 при в/о 

введенні нижча у 88 разів за токсичність діазепаму. ED50 на щурах при в/о 

введенні дорівнювала 11,9±2,85 мг/кг.  

 3. При тривалому застосуванні (30 днів) 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-

окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід, на відміну від препарату порівняння 

діазепаму, не виявляв ознак толерантності, що характеризувалось активнішим 

впливом на емоційно-поведінкові реакції в тестах «конфліктної поведінки» і 

«піднесений хрестоподібний лабіринт», і не викликав міорелаксації, що 

підтверджувалося відсутністю падінь щурів у тесті «вертикальний екран». 

Сполука 18 посилювала наркозний ефект тіопенталу-натрію, на що вказувало 

зменшення латентного періоду настання наркозу в 1,3 разу (p<0,05) і збільшення 

його тривалості на 37%. 

4. Речовина 18 при гострому іммобілізаційному стресі запобігала 

розвитку тріади Сел’є, в крові та тканинах експериментальних тварин 

(головний мозок, печінка, міокард, сім’яні залози) попереджувала розлади 

метаболічних процесів, про що свідчило зниження вмісту ТБК-АП, відновлення 

активності антиоксидантних ферментів СОД і каталази, зменшення рівня сечової 

кислоти й креатиніну в 1,2 разу (p<0,01), прямого білірубіну в 2,1 разу (р<0,001) і 

непрямого білірубіну в 3,1 разу (р<0,001). Сполука-лідер на тлі гострого стресу в 
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специфічних поведінкових тестах попереджувала розлади емоційно-

поведінкових реакцій. 

 5. Сполука 18 виявляла антагонізм до дії клонідину в тесті «відкрите поле» у 

вигляді вірогідного зменшення латентного періоду першого переміщення, 

збільшення кількості виходів до центру «відкритого поля» в 2,5 разу, кількості 

перетнутих квадратів у 2,1 разу, кількості вставань у 2,4 разу, а також 

зменшення кількості болюсних кульок у 3,2 разу (p<0,001). Вона була 

активнішою за діазепам і виявляла аналогічну дію навіть через 24 год. Сполука 

18 потенціювала ефекти малих доз L-ДОФА (100 мг/кг), що супроводжувалося 

посиленням екзофтальму, гіперсалівації та пілоерекції в усі терміни на відміну 

від діазепаму. Дана речовина не потенціювала ефекти 5-окситриптофану (50 

мг/кг) і зменшувала кількість хитань головою на тлі введення 300 мг/кг 

попередника 5-НТ, що свідчило про антисеротонінову дію. Вона чинила М-

холіно- і Н-холіноблокувальну дію, яка підтверджувалася при комбінованому 

введенні з ареколіном збільшенням латентного періоду початку тремору в 2,2 

разу (р<0,001), зменшенням загальної тривалості тремору в 1,8 разу (р<0,001) і 

зменшенням тривалості гіперкінезів на тлі Н-холіноміметика нікотину. 

Спостерігалося посилення ГАМК-ергічної нейротрансмісії, про що свідчило 

збільшення тривалості латентного періоду початку судом в 1,9 разу (р<0,001), а 

також зменшення кількості судомних актів, кількості, тривалості, інтенсивності 

конвульсій і летальності тварин, що викликали пентилентетразол і пікротоксин.  

6. Виразна протективна дія сполуки 18 при експериментальному неврозі 

(30 днів) супроводжувалася корекцією емоційно-поведінкових реакцій щурів у 

тесті «піднесений хрестоподібний лабіринт», що підтверджувалося 

збільшенням кількості виходів у 2,7 разу (р<0,001), часу перебування у 

відкритій частині лабіринту в 1,9 разу (р<0,001). Ця речовина коригувала 

кількість зазирань донизу та зменшувала кількість болюсів у 2,0 рази (р<0,001). 

У тесті «чорно-біла камера» сполука-лідер у щурів зменшувала латентний 

період першого визирання в 1,3 разу (р<0,01), вірогідно збільшувала кількість і 

час визирання в освітлений відсік камери в 1,6 разу і в 1,5 разу та зменшувала 
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латентний період першого виходу й кількість виходів у 1,3 разу і 1,6 разу 

відповідно. Вона вірогідно збільшувала час перебування тварин в освітленому 

відсіку камери в 1,8 разу й зменшувала кількість болюсів у 1,3 разу. На тлі 

неврозу коригувала ангедонію, що підтверджувалося збільшенням кількості 

підходів до поїлки з сахарозою в 1,4 разу (p<0,02) і збільшенням кількості 

випитої сахарози в 1,3 разу (p<0,02).  

7. Сполука 18 при тривалому введенні не впливала в інтактних щурів на 

рівень моноамінів у крові, продуктів їх метаболізму в сечі та показники ГАМК-

ергічної системи: вміст глутамінової кислоти, активність ГДК, ГАМК-Т і вміст 

ГАМК у сироватці крові. В основі її захисної дії при експериментальному 

неврозі може бути зменшення рівня адреналіну, збільшення рівня НА в 

середньому в 1,4 разу (р<0,01) та ДА і 5-НТ у 2 рази (р<0,002) в крові, 

зменшення кількості продуктів обміну моноамінів і нормалізація їх 

співвідношення. 

8. Позитивна дія сполуки-лідера при неврозі обумовлена зниженням 

вмісту глутамінової кислоти в 1,5 разу (р<0,002), підвищенням вмісту ГАМК у 

2,1 разу (р<0,001) у сироватці крові, підвищенням активності ГДК в 1,3 разу 

(р<0,001) і нормалізацією активності ГАМК-Т у тканинах головного мозку. Це 

підтверджувалося відновленням відсутніх при неврозі сильних кореляцій у тесті 

«піднесений хрестоподібний лабіринт» між кількістю виходів у відкритий рукав 

та вмістом ДА (r=+0,80), 5-НТ (r=+0,80), ГВК (r=-0,87), ВМК (r=-0,82), 

глютамінової кислоти (r=-0,89) і ГАМК (r=+0,75). У тесті «чорно-біла камера» 

кількість виходів до освітленого відсіку утворювала 13 сильних кореляцій, 

зокрема з вмістом ДА (r=+0,93), 5-НТ (r=+0,87), ГВК (r=-0,81) і ГАМК (r=+0,75). 

Корекція харчової поведінки, можливо, зумовлена серотонінергічними 

механізмами. Про це свідчили значущі кореляційні зв’язки між вмістом 5-НТ у 

сироватці крові та кількістю підходів до поїлки (r=+0,94), перевагою вживання 

сахарози (r=+0,82) та загальною кількістю спожитої сахарози (r=+0,95). 

Формування вірогідних зв’язків між вмістом ГАМК у сироватці крові та кількістю 

підходів до поїлки (r=+0,83), перевагою вживання сахарози (r=+0,96) і загальною 



325 
 

кількістю спожитої сахарози (r=+0,94), що були відсутні при експериментальному 

неврозі, можуть верифікувати участь ГАМК-ергічної системи. 

9. Серед 18 похідних 2-оксоіндолінів виявлені сполуки 18, 15, 1-Ф, 3.85, 

18-4, 18-5 і ГАК з виразною антидепресивною активністю. За даними тесту 

Порсолта через 1 год після введення речовина 18 збільшувала час настання 

першої іммобільності в 2,6 разу (р<0,001) і зменшувала загальний час 

іммобільності в 7,1 разу (р<0,001). Уведення сполуки 15 і 3.85 вірогідно 

пролонгувало латентний період першої іммобільності та зменшувало загальний 

час іммобільності. На тлі дії сполуки ГАК тварини вільно плавали протягом 

шести хвилин, речовина 1-Ф збільшувала час настання першої іммобільності в 

2,1 разу (р<0,001), зменшувала загальний час іммобільності в 12 разів (р<0,001). 

Через 24 год сполуки 18, 1-Ф, Гіп-1, 18-4, 18-5 і ГАК виявляли антидепресивну 

активність у тесті «вимушеного плавання», на що вказувало збільшення часу 

настання першого періоду іммобільності та зменшення загального часу 

іммобільності. У бліц-тесті «підвішування за хвіст» через 1 год після введення  

речовини 3.85, ГАК і 1425 виявляли виразну антидепресивну дію, а через 24 год –  

сполуки Гіп-1 і ГАК.  

Актопротекторні властивості в плавальному тесті з додатковим 

навантаженням при t = 24-260С виявляли сполуки 18, 15, ГАК, Гіп-1 та 1407. 

Фригопротекторною дією (t = 100С) за ускладнених умов характеризувалися 

речовини 18, К, 3.85, Гіп-1, Е-38 та 1407, а сполука 15 переважала 

етилтіобензімідазол. За умов гіпертермії (+40 0С) захисну дію виявляли сполуки 

18, 15, 2-Т, К, 3.85, ГАК, Гіп-1, 1425 і 1407. 

 10. Сполука 18 (12 мг/кг) виявляла кардіопротекторну дію, що за умов 

адреналінового міокардиту перевищувала таку в етилметилгідроксипіридину 

сукцинату й верифікована за відновленням ЕКГ показників (тривалість PQ, QT, 

Р, Т і систолічним показником) і біохімічних маркерів функціонального стану 

серцевого м’язу, а також морфологічно – за мінімізацією проявів ішемії та 

дистрофії міокарду щурів. На тлі гострого тетрахлорметанового гепатиту 

сполука-лідер виявляла гепатопротекторну активність, на що вказувало 
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зменшення КМ печінки в 1,2 разу (р<0,02), гіперферментемії (АлАТ в 1,6 разу 

(р<0,001) і АсАТ в 1,7 разу (р<0,001) в сироватці крові; ефективно коригувала 

кон’югаційно-екскреторну функцію печінки, за рахунок зменшення в сироватці 

крові вмісту загального білірубіну та його фракцій і запобігала порушенням 

гістоструктури органу. Сполука 18 суттєво не впливала на етиленгліколеве та 

гліцерол-індуковане гостре ураження нирок. 

11. Сполука 18 виявляє анксіолітичні, стреспротективні, антидепресивні 

та протисудомні властивості, в основі яких може бути комплексний вплив 

переважно на ГАМК-ергічну й моноамінергічну нейромедіаторні системи. 

Кардіо-, гепатопротекторна, антиоксидантна та актопротекторна дія, можливо, 

зумовлена зменшенням чутливості тканин до нестачі кисню та оптимізацією 

клітинного дихання. Отримані результати є експериментальним 

обґрунтуванням пошуку нейротропних засобів з органопротекторною дією 

серед нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти та доводять 

перспективність і доцільність поглибленого вивчення для розробки на їх основі 

перспективних препаратів для лікування невротичних станів, пов’язаних зі 

стресом, соматоформних розладів, особливо при поєднанні з захворюваннями 

серця та печінки, а також ефективних антидепресантів і актопротекторів.  
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Хімічна будова досліджуваних похідних (2-оксоіндолініліден-3)-

гліоксилової кислоти 

№ 

п/п 

Структурна формула, брутто-формула, 
молекулярна маса 

Хімічна назва Лаборатор- 

ний шифр 

Група амідів 

1 

N
H

O

C C

OH O

H
N

H2
C

H2
C

2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-N-phenethyl-acetamide

C18H16N2O3

Exact Mass: 308,1161

Mol. Wt.: 308,3312
m/e: 308.1161 (100.0%), 309.1194 (20.0%), 310.1228 (1.9%)

C, 70,12; H, 5,23; N, 9,09; O, 15,57  

2-гідрокси-2-(2-

оксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)-N-

фенетіл-ацетамід 

2 

2 

N
H

O

C C

OH O

H
N

2-Hydroxy-N-naphthalen-1-yl-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide

C20H14N2O3

Exact Mass: 330,1004

Mol. Wt.: 330,3368
m/e: 330.1004 (100.0%), 331.1038 (22.2%), 332.1072 (2.4%)

C, 72,72; H, 4,27; N, 8,48; O, 14,53  

2-гідрокси-N-

нафтален-1-іл-2-(2-

окси-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)-

ацетамід 

18 

3 

N
H

O

C C

OH O

H
N

H3C

2-Hydroxy-2-(5-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-N-phenyl-acetamide

C16H13N2O3
•••

Exact Mass: 281,0926

Mol. Wt.: 281,2860

m/e: 281.0926 (100.0%), 282.0960 (17.8%), 283.0993 (1.5%)

C, 68,32; H, 4,66; N, 9,96; O, 17,06  

2-гідрокси-2-(5-

метіл-2-оксо-1,2-

дигідро-індол-3-

іліден)-N-феніл-

ацетамід 

15 

4 

N
H

O

C C

OH O

H
N

C6H5

N-Biphenyl-2-yl-2-hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide

C22H16N2O3

Exact Mass: 356,1161

Mol. Wt.: 356,3740
m/e: 356.1161 (100.0%), 357.1194 (24.5%), 358.1228 (2.9%)

C, 74,15; H, 4,53; N, 7,86; O, 13,47  

N-біфеніл-1-2-іл-2-

гідрокси-2-(2-окси-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-асетамід 

1-В 
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Продовження табл. А.1 

5 

N
H

O

C C

OH O

H
N N

N

N

2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-N-[1,2,4]triazol-4-yl-acetamide

C12H9N5O3

Exact Mass: 271,0705
Mol. Wt.: 271,2316

m/e: 271.0705 (100.0%), 272.0739 (13.3%), 272.0676 (1.9%)
C, 53,14; H, 3,34; N, 25,82; O, 17,70  

2-гідрокси-2-(2-

оксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)- N-

[1,2,4]тріазол-4-іл-

асетамід 

2-Т 

6 

N
H

O

C C

OH O

H
N

2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-N-phenyl-acetamide

C16H12N2O3

Exact Mass: 280,0848

Mol. Wt.: 280,2781
m/e: 280.0848 (100.0%), 281.0881 (17.8%), 282.0915 (1.5%)

C, 68,56; H, 4,32; N, 9,99; O, 17,13  

2-гідрокси-2-(2-

оксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)- N-

феніл-ацетамід 

1-Ф 

7 

N
H

O

C C

OH O

H
N

O O

CH3

2-Hydroxy-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide

C20H14N2O5

Exact Mass: 362,0903

Mol. Wt.: 362,3356
m/e: 362.0903 (100.0%), 363.0936 (22.2%), 364.0970 (2.4%), 364.0945 (1.0%)

C, 66,30; H, 3,89; N, 7,73; O, 22,08  

2-гідрокси-N-(4-ме-

тіл-2-оксо-2Н-хро-

мен-7-іл)-2-(2-оксо-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-ацетамід 

К 

8 

N

O

OH

O

H2C

N

3-Hydroxy-3-(2-oxo-cyclohexylmethyl)-1-piperidin-1-ylmethyl-1,3-dihydro-indol-

2-one

C21H28N2O3

Exact Mass: 356,2100

Mol. Wt.: 356,4586
m/e: 356.2100 (100.0%), 357.2133 (23.4%), 358.2167 (2.6%)

C, 70,76; H, 7,92; N, 7,86; O, 13,47  

3-гідрокси-3-(2-

оксо-циклогексил-

метіл)-1-піперидин-

1-ілметіл-1,3-

дигідро-індол-2-он 

Г 

9 

N
H

O

NH

HN

O

3-(2-Oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one

C16H11N3O2

Exact Mass: 277,0851
Mol. Wt.: 277,2774

m/e: 
C, 69,31; H, 4,00; N, 15,15; O, 11,54  

3-(2-оксо-1,2-

дигідро-індол-3-

іліден)-3,4-дигідро-

1Н-куіноксалін-2-он 

3.85 
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Продовження табл. А.1 

10 

N
H

O

C

OH

C

O

H
N

H2
C COOH

[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-acetic acid

C12H10N2O5

Exact Mass: 262,0590

Mol. Wt.: 262,2182
m/e: 262.0590 (100.0%), 263.0623 (13.3%), 264.0632 (1.0%)

C, 54,97; H, 3,84; N, 10,68; O, 30,51  

[2-гідрокси-2-(2-ок-

со-1,2-дигідро-індол-

3-іліден)-ацетиламі-

но]-оцтова кислота 

38 

11 

N
H

O

C

OH

CH2 C

O

H
N Br

C
H2

N-(4-Bromo-phenyl)-4-hydroxy-4-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-butyramide

C18H15BrN2O3

Exact Mass: 386,0266
Mol. Wt.: 387,2273

m/e: 386.0266 (100.0%), 388.0246 (97.3%), 387.0300 (20.0%), 389.0279 (19.5%), 388.0333 (1.9%), 
390.0313 (1.8%)

C, 55,83; H, 3,90; Br, 20,63; N, 7,23; O, 12,40  

N-(4-бромо-фенил)-

4-гідрокси-4-(2-оксо-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-бутірамід 

17/92 

12 

N
H

O

C

OH

C

O

H
N

H2
C

H2
C COOH

3-[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-propionic acid

C13H12N2O5

Exact Mass: 276,0746

Mol. Wt.: 276,2448
m/e: 276.0746 (100.0%), 277.0780 (14.5%), 278.0789 (1.0%)

C, 56,52; H, 4,38; N, 10,14; O, 28,96  

3-[2-гідрокси-2-(2-ок-

со-1,2-дигідро-індол-

3-іліден)-ацетаміно]-

пропіонова кислота 

942 

13 

N
H

O

C

OH

C

O

H
N Br

N-(4-Bromo-phenyl)-2-hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide

C16H11BrN2O3

Exact Mass: 357,9953

Mol. Wt.: 359,1741
m/e: 

C, 53,50; H, 3,09; Br, 22,25; N, 7,80; O, 13,36  

N-(4-бромо-феніл)-2-

гідрокси-2-(2-оксо-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-ацетамід 

БСК-13 

14 

N
H

O

C

OH

C

O

H
N

H2
C

H2
C NH

2-Hydroxy-N-[2-(naphthalen-1-ylamino)-ethyl]-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide

C22H19N3O3

Exact Mass: 373,1426
Mol. Wt.: 373,4046

m/e: 373.1426 (100.0%), 374.1460 (24.5%), 375.1494 (2.9%), 374.1397 (1.1%)
C, 70,76; H, 5,13; N, 11,25; O, 12,85  

2-гідрокси-N-[2-(на-

фтален-1-іламіно)-

етіл]-2-(2-оксо-1,2-

дигідро-індол-3-

іліден)-ацетамід 

М 
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Продовження табл. А.1 

15 

N
H

O

C

OH

COOH

Hydroxy-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetic acid

C10H7NO4

Exact Mass: 205,0375
Mol. Wt.: 205,1669

m/e: 205.0375 (100.0%), 206.0409 (11.1%)
C, 58,54; H, 3,44; N, 6,83; O, 31,19  

гідрокси-(2-оксо-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-оцетової 

кислоти 

ІК 

16 

N
H

O

C

HN C

O

C O

HN
H2
C

H2
C

N-[(2-Oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-phenethylcarbamoyl-methyl]-benzamide

C25H21N3O3

Exact Mass: 411,1583
Mol. Wt.: 411,4525

m/e: 411.1583 (100.0%), 412.1616 (27.8%), 413.1650 (3.7%), 412.1553 (1.1%)
C, 72,98; H, 5,14; N, 10,21; O, 11,67  

N-[(2-оксо-1,2-ди-

гідроіндол-3-іліден)-

фенетилкарбамоїл-

метил]-бензамід 

Гіп-1 

17 

N
H

O

C C

OH O

H
N OH

(E)-2-hydroxy-N-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-(2-oxoindolin-3-ylidene)acetamide

Chemical Formula: C20H14N2O4

Exact Mass: 346,1

Molecular Weight: 346,34

m/z: 346,10 (100,0%), 347,10 (21,9%), 348,10 (3,3%)

Elemental Analysis: C, 69.36; H, 4.07; N, 8.09; O, 18.48

 

(Е)-2-гідрокси-N-(4-

гідроксінафтален-1-

іл)-2-(2-оксоіндолін-

3-іліден) ацетамід 

18-4 

18 

N
H

O

C C

OH O

H
N

OH

(E)-2-hydroxy-N-(5-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-(2-oxoindolin-3-ylidene)acetamide

Chemical Formula: C20H14N2O4

Exact Mass: 346,1

Molecular Weight: 346,34

m/z: 346,10 (100,0%), 347,10 (21,9%), 348,10 (3,3%)

Elemental Analysis: C, 69.36; H, 4.07; N, 8.09; O, 18.48  

(Е)-2-гідрокси-N-(5-

гідроксінафтален-1-

іл)-2-(2-оксоіндолін-

3-іліден) ацетамід 

18-5 

19 

N
H

O

C

OH

C

O

NH

C
H2

H2
C

C
H2

H2
C

C
H2

COOH

6-[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-hexanoic acid

C16H18N2O5

Exact Mass: 318,1216
Mol. Wt.: 318,3245

m/e: 318.1216 (100.0%), 319.1249 (17.8%), 320.1283 (1.5%), 320.1258 (1.0%)
C, 60,37; H, 5,70; N, 8,80; O, 25,13  

6-[2-гідрокси-2-(ок-

си-1,2-дігідро-індол-

3-іліден)-ацетаміно]-

гексанової кислоти 

БСК-39 

Естери 

20 

N
H

O

C

OH

C

O

H
N

H2
C

H2
C

H2
C COOH

4-[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-butyric acid

C14H14N2O5

Exact Mass: 290,0903
Mol. Wt.: 290,2714

m/e: 290.0903 (100.0%), 291.0936 (15.6%), 292.0970 (1.1%), 292.0945 (1.0%)
C, 57,93; H, 4,86; N, 9,65; O, 27,56  

4-[2-гідрокси-2-(2-

оксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден)-

ацетиламіно]-

бутанова кислота 

ГАК 
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Продовження табл. А.1 

21 

N
H

O

C

OH

C

O

O
H2
C CH3

Hydroxy-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetic acid ethyl ester

C12H11NO4

Exact Mass: 233,0688
Mol. Wt.: 233,2200

m/e: 233.0688 (100.0%), 234.0722 (13.3%)
C, 61,80; H, 4,75; N, 6,01; O, 27,44  

гідрокси-(2-оксо-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден) оцтова 

кислота 

ІЕ 

 

22 

N
H

O

C C

OH O

H
N

H2
C

H2
C

H2
C C

O

OC2H5

4-[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-butyric acid ethyl ester

C16H18N2O5

Exact Mass: 318,1216
Mol. Wt.: 318,3245

m/e: 
C, 60,37; H, 5,70; N, 8,80; O, 25,13  

етиловий естер 4-[2-

гідрокси-2-(2-oксo-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-ацетаміно]-

масляної кислоти 

Е-38 

23 

N
H

O

C

OH

C

O

H
N

H
C CH3

COOC2H5

2-[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-propionic acid ethyl ester

C14H15N2O5
•••

Exact Mass: 291,0981

Mol. Wt.: 291,2793

m/e: 291.0981 (100.0%), 292.1015 (15.6%), 293.1048 (1.1%), 293.1023 (1.0%)

C, 57,73; H, 5,19; N, 9,62; O, 27,46  

2-[2-гідрокси-2-(2-

оксо-1,2-дигідро-

індол-3-іліден) 

ацетиламіно]-

пропіонової кислоти 

1425 

24 

N
H

O

C C

OH O

H
N

H2
C C

O

OC2H5

[2-Hydroxy-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetylamino]-acetic acid ethyl ester

C14H14N2O5

Exact Mass: 290,0903
Mol. Wt.: 290,2714

m/e: 290.0903 (100.0%), 291.0936 (15.6%), 292.0970 (1.1%), 292.0945 (1.0%)
C, 57,93; H, 4,86; N, 9,65; O, 27,56

 

етиловий естер [2-

гідрокси-2-(2-oксo-

1,2-дигідро-індол-3-

іліден)-ацетаміно]-

оцтової кислоти 

1407 
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