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НАФТАЛЕН-1-ІЛ-2-(2-OКСО-1,2-ДИГІДРО-ІНДОЛ-3-ІЛІДЕН)-АЦЕТАМІДУ  
НА МОДЕЛІ «ПОВЕДІНКА, ЩО КАРАЄТЬСЯ» 
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Derivatives of 2-oxoindoline demonstrate significant biological and pharmacological activity, including diuretic, anti-
inflammatory, antitumor, antiviral, antibacterial, analgesic, sedative, anticonvulsant and other effects. The aim of this 
research is to establish the average effective dose of 2-hydroxy-n-naphthalene-1-yl-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-
ylidene)-acetamide (compound 18) as a potential anxiolytic, as well as its therapeutic index. Materials and methods of 
research. The experiments were performed on 36 albino adult male Wistar rats. The average effective dose (ED50) of 
compound 18 for anxiolytic activity was investigated in the «punishable behavior» test. Rats were divided into 6 groups 
of 6 animals each. The dose range for the intraperitoneal route of administration was (1, 3, 6; 12, 24, 48 mg/kg). Re-
sults and discussion. The «punishable behavior» model, Vogel variant, determined the average effective dose (ED50) and 
dose-response relationship for 2-hydroxy-n-naphthalene-1-yl-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetamide (com-
pound 18) with a single intraperitoneal injection. Analysis of the results shows that the maximum dose that did not 
cause the effect was 1.0 mg/kg, the minimum effective dose ED16 was 4.5 mg/kg, and the maximum effective dose 
ED100 was 48 mg/kg. Conclusion. Experimentally determined ED50 of compound 18 in rats when administered intraperi-
toneally in the «punishable behavior» test, variant Vogel, was 11.9±2.85 mg/kg. The ED50 confidence margins were 
(4.92÷18.9) mg/kg. According to the therapeutic index, substance 18 exceeds diazepam by 14.8 times. 
Key words: 2-oxoindolins, average effective dose, anxiolytic action. 

Похідні 2-оксоіндоліну виявляють значну біологічну й фармакологічну активність, зокрема сечогінну, протизапа-
льну, протипухлинну, противірусну, антибактеріальну, знеболювальну, седативну, протисудомну та інші. Мета ро-
боти – встановлення середньої ефективної дози 2-гідрокси-n-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-
ацетаміду (сполуки 18), як потенційного анксіолітика та його терапевтичний індекс. Матеріали та методи дослі-
дження. Досліди виконані на 36 білих статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar. Середню ефективну дозу (ED50) 
сполуки 18 за анксіолітичною дією досліджували у тесті «поведінка, що карається». Щурів розділили на 6 груп по 
6 тварин у кожній. Діапазон доз при внутрішньоочеревинному шляху уведення становив (1, 3, 6; 12, 24, 48 мг/кг). 
Результати та їх обговорення. На моделі «поведінка, що карається», варіант Vogel, визначали середню ефективну 
дозу (ED50) й залежність «доза-ефект» для 2-гідрокси-n-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-
ацетаміду (сполуки 18) при однократному внутрішньоочеревинному введенні. Аналіз результатів свідчить, що ма-
ксимальна доза, яка не викликала ефекту, дорівнювала 1,0 мг/кг, мінімальна ефективна доза доза ED16 –  
4,5 мг/кг, максимальна ефективна доза ED100 становила 48 мг/кг. Висновок. експериментально визначена ED50 
сполуки 18 на щурах при внутрішньоочеревинному введенні у тесті «поведінка, що карається» варіант Vogel 
дорівнювала 11,9±2,85 мг/кг. Довірчі межі ЕD50 становили 11,9 (4,92÷18,9) мг/кг. За терапевтичним індексом ре-
човина 18 перевищує препарат порівняння діазепам у 14,8 рази. 
Ключові слова: 2-оксоіндоліни, середня ефективна доза, анксіолітична дія.  

Вступ 
Природні та синтетичні гетероциклічні сполуки є 

одним з ключових джерел для створення нових лікар-
ських препаратів. До цієї когорти речовин належить 
індол та його похідні, що виступають основою для 
створення важливих фармацевтичних препаратів, які 
виявляють широкий спектр фармакологічних ефектів і 
застосовуються у різних областях медицини [14]. При 
цьому оксоіндоли виявляють значну біологічну й фа-
рмакологічну активність, зокрема сечогінну, протиза-
пальну, протипухлинну, противірусну, антибактеріа-
льну, знеболювальну, седативну, протисудомну та 
інші [11, 12, 13]. Особливий інтерес представляють 
похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, вони 
структурно подібні до серотоніну, тому вочевидь, мо-
жуть зв’язуватись з точками специфічної взаємодії 

психотропних препаратів та регулювати активність 
відповідних структур у головному мозку [2].  

Показано, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 
кислоти малотоксичні, всмоктуються в кишечнику [1]. У 
них показані ноотропні, антигіпоксичні, антиамнестичні, 
церебропротекторні й антидепресивні властивості [5, 6, 
10]. Докладно вивчалась дія етилового естеру 2-
оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти при скополаміновій 
амнезії та церебральній ішемії [3, 8]. Ці речовини по-
кращували процеси навчання і пам’яті, при цьому пози-
тивно активували всі три фази пам’яті та покращували 
розумову активність тварин за умов стресу [7, 8].  

У сполуки з цієї групи у поведінкових тестах: «від-
крите поле», «вимушене плавання» і «підвішування за 
хвіст» сприяли адаптації до стресорів середньої авер-
сивності, зокрема зменшували відчуття депресивності 
та страху при інтраперитонеальному введенні [9, 10].  
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Таким чином, накопичені відомості стосовно пси-
хотропної дії похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксинової ки-
слоти, зокрема анксіолітичної, які потребують пода-
льших досліджень, зокрема стосовно вивчення анксі-
олітичних і екстра церебральних властивостей, що 
безумовно потребує встановлення середньої ефекти-
вної дози сполуки-лідера (2-гідрокси-n-нафтален-1-іл-
2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду) за ан-
ксіолітичною активністю.   

Мета роботи – встановлення середньої ефектив-
ної дози 2-гідрокси-n-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-
дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду (сполуки 18), як по-
тенційного анксіолітика та його терапевтичний індекс. 

Матеріали та методи дослідження 
Досліди виконані на 36 білих статевозрілих щурах-

самцях лінії Wistar, які знаходились в стандартних 
умовах віварію у клітках по 4 - 5 тварин, знаходились 
на харчовому раціоні у вигляді кормової суміші й мали 
вільний цілодобовий доступ до води з автоматизова-
них поїлок. Експериментальні дослідження, що про-
водились відповідають вимогам Європейської конвек-

ції «Про захист хребетних тварин, які використову-
ються для експериментів та інших наукових цілях» 
(Страсбург, 1985), Закону України «Про захист тварин 
від жорсткого поводження» (№3446 – IV 21.02.06). 
Сполуку 18 (2-гідрокси-n-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-
дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду) ex tempore суспен-
дували у воді для ін’єкцій з краплею емульгатора 
«Твін-80». Середню ефективну дозу (ED50) сполуки 18 
за анксіолітичною дією досліджували у тесті «поведін-
ка, що карається». Щурів розділили на 6 груп по 6 
тварин у кожній. Діапазон доз при внутрішньо-
очеревинному шляху уведення становив (1, 3, 6; 12, 
24, 48 мг/кг). Середню ефективну дозу речовини 18 
визначали за методом Cr. Karber 8, 9. 

Результати та їх обговорення 
На моделі «поведінка, що карається», варіант Vo-

gel, визначали середню ефективну дозу (ED50) й 
залежність «доза-ефект» для сполуки 18 при 
внутрішньоочеревинному введенні (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Розрахунки середньої ефективної дози сполуки 18 на щурах при внутрішньочеревинному введенні  

за даними тесту «поведінка, що карається» (n=6) 

Доза, мг/кг Дослідні групи 
дози 1 3 6 12 24 48 

Кількість щурів, у яких речовина, що досліджується вірогідно 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 

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 до-
за, яка не викликала ефекту, дорівнювала 1,0 мг/кг, 
мінімальна ефективна доза доза ED16 – 4,5 мг/кг, мак-
симальна ефективна доза ED100 становила 48 мг/кг. 

Отримані результати можна відобразити графічно 
(рисунок). 

ED50 = ED100 – ∑(zd) / n = 48 – 216,6/6 = 48 – 36,1 = 
11,9 (мг/кг) 

З графіку стандарт розподілу розраховуємо  

S =
11,1
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Примітки: S – стандарт розподілу, d – середньоарифме-
тичний інтервал поміж дозами, 
n – кількість груп тварин у досліді, К = 0,564 
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Рисунок. Представлена графічна залежність «доза-ефект» при застосуванні речовини 18  

у тесті «поведінка, що карається», варіант Vogel при одноразовому внутрішньоочеревинному уведенні. 
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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 у 
тесті «поведінка, що карається» варіант Vogel дорів-
нювала 11,9±2,85 мг/кг. Довірчі межі ЕD50 становили 
11,9 (4,92÷18,9) мг/кг. Отримані результати під-
тверджують відомості з літератури та наші припущен-

ня, оскільки на етапі скринінгу використовували дозу 
сполук 12 мг/кг [Луценко Казань].  

З метою визначення надважливого показника ши-
роти терапевтичної дії речовини 18, що свідчить про її 
безпечність, зробили розрахунки значеня терапевтич-
ного індексу та відносного терапевтичного індексу. 
Отримані результати для аміду 2-оксоіндолін-3-
гліоксилової кислоти (сполука 18) доцільно порівняти 
зі значеннями референт-препарату діазепаму. Отри-
мані результати порівняння представлені в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Порівняльна характеристика гострої токсичності та ЕD50 сполуки 18 і діазепаму  

Сполука що досліджується / 
препарат порівняння 

ED50, 
мг/кг 

LD50, 
мг/кг Терапевтичний індекс Відносний терапевтичний 

індекс 
Речовина 18 11,9 3250* 273,1 14,8 

Діазепам 2 37** 18,5 1 
Примітка: * – [7]. 

**– за даними [паспорт безпечності EC №1907/2006 з поправками №1272/2008]. 

Узагальнюючи отримані результати, можемо зро-
бити висновок, що сполука 18 (2-гідрокси-n-нафтален-
1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду) є 
менш токсичною за діазепам у 88 разів [7], а також 
викликає анксіолітичну дію у більшій дозі в 6 разів, 
перевищує препарат порівняння за значенням віднос-
ного терапевтичного індексу в 14,8 разу. Близькі ре-
зультати виявлені при вивченні гострої токсичності 
інших похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти в 
інших видів тварин [10, 76]. 

Висновок 
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. 
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