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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційну роботу «Вплив на функціональний стан ЦНС похідних 

піперазину» викладено на 53 сторінках друкованого тексту, вона включає 3 

таблиці, 11 рисунків. В роботі наведено посилання на 53 літературних джерела. 

Мета дослідження – встановлення зв'язку структура – 

нейрофармакологічні властивості (анксіолітичні, седативні, антидепресивні) 

нових похідних арилпіперазину.  

Критерієм наявності нейрофармакологічних властивостей сполук 

вважали достовірні зміни, порівняно з контролем, активності щурів та мишей в 

поведінкових реакціях на моделях «Відкритого поля», «Конфліктної ситуації» 

та «Форсованого плавання».  

Встановлено, що серед сполук, структура яких відрізнялась довжиною 

вуглеводневого ланцюга, найвищий рівень анксіолітичної активності мала 

сполука з довжиної ланцюга в  4 атоми вуглецю 

Також показано, що структурна модифікація замісника в піперазиновій 

частині молекули теж значним чином впливає на характеристики спектру 

нейрофармакологічної активності. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

5НТ- 5-гідрокситриптамін, серотонін 

5НТ1А- серотонінові рецептори підтипу 1А 

5НТ2- серотонінові рецептори підтипу 2 

D2 дофамінові рецептори підтипу 2 

α1 адреналінові рецептори підтипу 1 

ЦНС центральна нервова система 

ГЕБ гемато-енцефалічний бар'єр 

ДЯШ дорсальне ядро шву 

8-OH-DPAT 8-окси-2-(ди-Н-пропіламіно)тетралін 

ED50 ефективна доза (ефект у 50% тварин) 

Ki константа інгібірування зв'язування з рецепторами 

IC50 концентрація напівмаксимального інгібірування 
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ВСТУП 

Буспірон і його аналоги викликають великий інтерес через властиву їм 

анксіолітичну дію. Ці препарати широко застосовуються для лікування 

нервових розладів різної етіології, нав'язливих і депресивних станів [1]. 

Механізм дії буспірону і його аналогів опосередкований їх зв'язком з 

серотоніновими рецепторами, підтипу 5-НТ1А. 

Серотонін (5-окситриптамін, 5-НТ) і його рецептори беруть участь в 

різноманітних фізіологічних і патофізіологічних процесах [2, 3]. Під час 

останніх десяти років в літературі описано сім класів 5-НТ-рецепторів (5-НТ1-

7), включаючи, щонайменше, чотирнадцять їх підтипів (А, В, С ...) [4, 5]. 

Відомо, що серотонінові рецептори підтипу 5-НТ1А беруть участь в 

розвитку психіатричних розладів, таких як депресія і тривожність [6]. Протягом 

останніх років в плані розробки нових анксіолітичних (протитривожних) 

лікарських засобів інтенсивно вивчаються ліганди серотонінових 5-НТ1А-

рецепторів. 

Буспірон, є похідним арилпіперазину, володіє високим аффінітетом до 5-

НТ1А-рецепторів ЦНС і є першим препаратом з цього ряду, який почав 

застосовуватися в клінічній практиці як вибірковий анксіолітик для лікування 

хворих з синдромом тривоги [7]. На відміну від анксіолітиків 1,4-

бенздіазепінового ряду у цього препарату відсутні протисудомні, 

гіпноседативні та міорелаксантні властивості. Також 1,4-бенздіазепіни 

володіють низькою селективністю до 5-НТ1А рецепторів і своїми 

фармакологічними властивостями не повною мірою задовольняють вимогам 

клініки через повільний  розвиток ефекту (протягом одного - двох тижнів) [8]. 

Анксіолітичні ефекти аналогів буспірону  (гепірону,  іпсапірону,  

кампірону,  НАМ-190  і ін.) також обумовлені, головним чином, зв'язуванням з 

5-НТ1А- рецепторами ЦНС. Більшість цих лігандів є агоністами або 

частковими агоністами цих рецепторів. Крім їх можливого терапевтичного 
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застосування в психіатрії, роботами авторів було показано, що агоністи 5-

НТ1А рецепторів проявляють також нейропротективні властивості [9]. 

У відділі медичної хімії ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України були 

синтезовані різні аналоги буспірону – похідні арилпіперазину [10, 11]. 

В роботі вивчалися анксіолітичні властивості 6 нових похідних 

арилпіперазину – з довжиною вуглеводневого лінкера n = 3-5 і різними 

замісниками в арилпіперазиновій частині молекули.  

Метою роботи було – встановлення зв'язку структура – 

нейрофармакологічні властивості (анксіолітичні, седативні, антидепресивні) 

нових похідних арилпіперазину. 

У зв'язку з метою роботи були поставлені наступні задачі: 

1. Встановити анксіолітичну активність нових похідних арилпіперазину, 

які містять в імідній частині молекули нафталімідний фрагмент за методикою 

«Конфліктна ситуація» Вогеля.  

2. Визначити наявність седативної активності нових похідних 

нафталімідоалкілпіперазину в тесті «Відкрите поле». 

3. Встановити антидепресивну активність нових похідних 

нафталімідоалкілпіперазину за методом «Форсованого плавання» Порсолта. 

 

Об'єкт дослідження: дія нових похідних нафталімідоалкілпіперазину на 

поведінку щурів в тесті «Конфліктна ситуація», «Відкрите поле» та 

«Форсоване плавання». 

Предмет дослідження – встановлення зв’язку структура – 

нейрофармакологічні властивості нових похідних нафталімідоалкілпіперазину. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Було вивчено 6 нових синтезованих сполук – похідних арилпіперазину, 

імідна частина яких мала в якості замісника нафталімідний  фрагмент . 

На основі аналізу впливу нових похідних арилпіперазину на поведінку щурів 

в тесті «Конфліктна ситуація» в дозі 10 мг/кг в порівнянні з буспіроном. 

Встановлено, що сполука  4 анксіолітичною активністю не володіла. Сполуки 3, 5, 

6 показали виражену анксіолітичну активність, яка в 1,5-2,5 рази перевищувала 

рівень контролю, а результати сполук 1, 2 були максимально наближенні до рівня 

буспірону. 

За методикою «Відкритого поля», що характеризує рівень седативних 

властивостей досліджуваних сполук, було встановлено, що їх наявність чітко 

виражена у сполук 3, 4, 5, тому що рівень ЗРА відповідних піддослідних груп 

тварин складав лише 49,2%, 21,2% та 37,3%, відповідно, від рівня контролю. Щодо 

інших сполук, то їх ЗРА сягала контролю (сполуки 2), або була дещо знижена, але 

достовірно не відрізнялася від результатів буспірону (сполука 1, 6). 

При вивченні антидепресивних властивостей похідних арилпіперазину 

показано, що лише одна сполука, що володіла ними – сполука 1, яка належить до 

ряду нафталімідоалкілпіперазинів, містить хлор в мета-положенні піперазинової 

частини молекули і має лінкер довжиною в три вуглеводневих атоми. У групи 

тварин, якій вводили сполуку 1 час іммобілізації знижувався на 54,3% у 

порівнянні з контролем  

Подальші перетворення довжини вуглеводневого ланцюга у бік 

збільшення числа метиленових атомів до n=4, 5 (сполуки 2, 3), а також 

збільшення числа метиленових атомів до n=4 на фоні введення різних 

замісників в піперазинову частину молекули, призводить до втрати 

антидепресивних властивостей, тому що час іммобілізації перевищував 

рівень контролю приблизно в 2,5 рази (сполуки 4 і 6), або достовірно не 

відрізнявся від нього (сполука 5). 
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Серед вивчених похідних арилпіперазину сполуки 1, 2  є перспективними 

для пошуку нових ефективних анксіолітичних засобів, які можуть знайти 

застосування в медичній практиці. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що наявність і характер замісника в піперазиновій частині 

молекули, а також довжина вуглеводневого ланцюга значним чином впливають на  

рівень анксіолітичної активності сполук. 

2. Серед вивчених сполук найвищою анксіолітичною активністю, на рівні 

буспірону, володіла сполука, що містила хлор  в піперазиновій частині молекули 

та мала лінкер довжиною в три вуглеводневих атоми. 

3. Показано, що деякі серед вивчених сполук седативною активністю не 

володіли (сполуки 2), але були й такі, в яких загальна рухова активність була 

знижена до рівня буспірону (сполуки 1, 6), або взагалі низькою (сполуки 3, 4, 5), 

що свідчить про наявність у них значних седативних властивостей. 

4. В тесті «форсованного плавання» Порсолта була виявлена лише одна 

сполука (1), що володіла вираженими антидепресивними властивостями, які 

перевищували показники препарату порівняння - буспірону. Всі інші сполуки 

антидепресивною активністю не володіють. 
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