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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед пріоритетних напрямків розвитку сучасної 

медицини та фармакології чільне місце посідає проблема розробки та створення 

лікарських препаратів комплексної дії, тобто таких сполук, що одночасно 

взаємодіють з різними типами рецепторів. Особливої уваги в цьому питанні 

заслуговують дослідження в області хімії моно- та біциклічних терпенів, що 

пов’язано із відкриттям нових фармакологічних мішеней для даного класу сполук. 

Такими мішенями є канали перехідного рецепторного потенціалу ‒ transient 

receptor potential (TRP). Протягом останніх п’яти років ідентифіковані різні 

підсімейства TRP-каналів (наприклад, TRPA, TRPM, TRPV тощо), детально 

вивчена їхня структура, знайдені та синтезовані нові агоністи/антагоністи 

вказаних рецепторів [Li M., 2011]. Емпіричним шляхом знайдено низку сполук, 

здатних зв’язуватись із вказаними каналами (рецепторами), активуючи чи 

блокуючи їх. Серед таких сполук значне місце займають моно- та біциклічні 

терпеноїди, такі як ментол, тимол, карвакрол, гваякол, борнеол та евгенол.  

Встановлено, що провідна роль у формуванні больових відчуттів належить саме 

іонним каналам родини TRP [Patapoutian A., 2009]. Таким чином, вказані 

температурні/больові рецептори є потенційними мішенями для розробки 

аналгетиків, що впливають на периферичну нервову систему.  

Також доведено, що канали підродин TRPА1 та TRPV1 активуються 

оксидантами, що утворюються при запальному процесі [Schumacher M. A., 2010]. 

Численними дослідження продемонстрована суттєва роль вказаних рецепторів у 

розвитку гострої запальної реакції, що дає підстави припустити наявність 

вираженої протизапальної активності у антагоністів TRP каналів.  

Показано, що ментол, борнеол та інші терпеноїди є позитивними 

алостеричними модуляторами ГАМК-рецепторів, з чим пов’язані такі їхні 

фармакологічні ефекти, як седація, протисудомна та ноотропна активність 

[Dambolena J. S., 2016]. Тому перспективним вважається поєднання модуляторів 

TRP-каналів та сполук, що зв’язуються із ГАМК-рецепторами з метою створення 

препаратів із широким спектром фармакологічної активності. Таке поєднання 

може реалізовуватись шляхом отримання проліків (наприклад, естерів) на основі 

терпеноїдів та самої ГАМК або гліцину – нейромедіатора, який нерідко 

вивільнюється разом із ГАМК в одному синапсі. Серед основних переваг 

використання таких проліків слід зазначити «цільову доставку» лікарського 

препарату, зменшення побічних ефектів та подовження лікувальної дії засобу.  

Окрім того, перспективним є підвищення біодоступності гідрофільних 

сполук, таких як ГАМК або гліцин, шляхом їхнього приєднання до 
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макроциклічних молекул через естерний чи амідний зв’язки. Завдяки здатності 

ліпофільних похідних макроциклів проникати крізь фосфоліпідні мембрани, 

створення на їхній основі похідних, що містять як замісники молекули відомих 

лікарських препаратів, може призводити до підвищення біодоступності та 

пролонгування дії таких препаратів.  

Виходячи із вищевикладеного, актуальним є вирішення проблеми отримання 

та детального дослідження нових нетоксичних сполук із широким спектром 

біологічної активності, сконструйованих на основі макроциклів чи терпеноїдів.    

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

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт кафедри 

фармацевтичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

«Дослідження фізико-хімічних та фармакологічних властивостей нових природних та 

синтетичних речовин з протизапальними властивостями» (№ держреєстрації 

0112U002387) та «Молекулярні механізми зв’язування нових лігандів з 

аналгетичною, протизапальною та нейротропною активністю з TRP, ГАМК та 

гліциновими рецепторами» (№ держреєстрації 0117U001102). Дисертант є 

співвиконавцем зазначених тем.  

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є синтез похідних 

терпеноїдів та калікс[4]арену з ГАМК та гліцином із подальшим вивченням їхньої 

протисудомної, аналгетичної та протизапальної активності.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

1. Провести спрямований синтез нових похідних терпеноїдів із 

нейромедіаторними амінокислотами – ГАМК та гліцином та вивчити їхні 

фізико-хімічні властивості.    

2. Вивчити вплив синтезованих сполук на плинність штучних мембран та ліпідів 

рогового шару шкіри in vitro.   

3. Дослідити гостру токсичність синтезованих похідних терпеноїдів. 

4. Вивчити аналгетичні та протизапальні властивості нових похідних терпеноїдів 

із ГАМК та гліцином на різних моделях in vivo. 

5. Вивчити протисудомні властивості нових похідних терпеноїдів із ГАМК та 

гліцином. 

6. Синтезувати та дослідити протисудомну дію похідних п-трет-

бутилкалікс[4]арену, що містять як замісники залишки γ-аміномасляної 

кислоти, та провести порівняльну характеристику біологічної активності 

похідних терпеноїдів та калікс[4]арену.   

Об’єкт дослідження – похідні терпеноїдів та калікс[4]арену із 

нейромедіаторними кислотами ‒ ГАМК та гліцином.  
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Предмет дослідження – пошук нових високоефективних та малотоксичних 

похідних терпеноїдів та калікс[4]арену з ГАМК та гліцином, які проявляють 

протисудомну, аналгетичну та протизапальну активність.  

Методи дослідження: хімічний синтез, фізико-хімічні методи: 
1
Н ЯМР 

спектроскопія, мас-спектрометрія, ІЧ- та УФ-спектроскопія (встановлення та 

підтвердження структури синтезованих сполук), флуоресцентний аналіз 

(з’ясування впливу терпеноїдів та їхніх естерів на плинність штучних біологічних 

мембран), рентгеноструктурний аналіз (встановлення конформації сполук, які 

мають хіральні центри), ТШХ (дослідження чистоти отриманих сполук), 

фармакологічні методи: гостра токсичність, аналгетична, протизапальна та 

протисудомна активність.  

Наукова новизна одержаних результатів. Здійснено спрямований синтез 

нових естерів нейромедіаторних амінокислот (ГАМК, гліцин) з терпенами 

(ментол, тимол, карвакрол, гваякол, борнеол, евгенол), для яких спрогнозовано 

можливість прояву протисудомної, аналгетичної та протизапальної активностей.  

Вперше експериментально підтверджено, що синтезовані естери проявляють 

широкий спектр фармакологічної активності. На моделі гострих генералізованих 

судом продемонстровано, що отримані сполуки виявляють пролонговану 

протисудомну дію.   

Вперше на експериментальних моделях показано, що отримані естери 

проявляють аналгетичні та протизапальні властивості.  

Вперше запропоновано механізм комбінованого впливу синтезованих естерів 

як на ЦНС, так і на ноцицептивну систему, пов’язаний із впливом на ГАМК та 

TRP  рецептори.  

Вперше запропоновано механізм впливу отриманих сполук на проникність 

шкіри шляхом підвищення плинності ліпідів рогового шару. 

Вперше синтезовано похідні п-трет-бутилкалікс[4]арену, що містять 

залишки γ-аміномасляної кислоти, приєднаної до макроциклічного каркасу за 

рахунок амідного та естерного фрагментів. Отримані кон’югати похідних 

калікс[4]арену із ГАМК досліджено in vivo на моделі гострих генералізованих 

судом.  

Наукова новизна роботи підтверджена 1 патентом на винахід.   

Практичне значення одержаних результатів. Синтезовано та досліджено 

перспективні естери на основі монотерпенів та нейромедіаторних амінокислот 

(ГАМК, гліцин) з комплексним механізмом дії, яким властива виражена 

аналгетична, протизапальна та протисудомна активність. 

Запропонований підхід, а саме поєднання в межах однієї молекули 

модуляторів TRP-каналів та сполук, що зв’язуються із гліциновими та ГАМК-

рецепторами, дозволяє у подальшому отримати низку препаратів комбінованої дії 
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для лікування запальних процесів, зменшення больової чутливості та усунення 

розладів ЦНС.  

Отримані естери, поєднуючи властивості підвищувачів проникності шкіри з 

власною широкою фармакологічною активністю, можуть вводитися до організму 

трансдермальним шляхом за рахунок впливу на мембрани клітин рогового шару.  

Результати роботи впроваджено в учбовий процес кафедри фармацевтичної 

хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та кафедри 

фармакогнозії та технології лікарських засобів Одеського національного 

медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-

інформаційний пошук, аналіз наукової літератури за темою дисертації, 

обґрунтована схема та методичні підходи досліджень, проведено попередній 

прогноз біологічної активності запланованих сполук, виконано весь обсяг 

експериментальної частини дослідження. Постановка мети дослідження та 

обговорення результатів здійснено разом з науковим керівником д.б.н., проф. І.А. 

Кравченко. Синтез естерів ГАМК та гліцину із монотерпенами, встановлення 

структури отриманих сполук та дослідження їхньої фармакологічної активності 

виконано особисто дисертантом. Синтез похідних калікс[4]арену здійснено за 

консультативною допомогою к.х.н. О.О. Алексєєвої (Фізико-хімічний інститут ім. 

О.В. Богатського НАН України). Рентгеноструктурне дослідження здійснено у 

співпраці із к.х.н. С.В. Шишкіною (НТК «Інститут монокристалів» НАН України, 

м. Харків). Самостійно сформульовано висновки дисертації, оформлено таблиці 

та рисунки, проведено статистичну обробку результатів, оформлено та написано 

дисертаційну роботу.   

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені 

на: 1
st
 International electronic conference on medicinal chemistry (Basel, 2015); 

науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної психіатрії, 

наркології та неврології» (Харків, 2015); 11
th

 International symposium on the 

chemistry of natural compounds (Antalya, 2015); 28
th

 ECNP Congress (Amsterdam, 

2015); 6
th

 Russian-Korean conference «Current issues of biologically active 

compounds, chemistry and biotechnology» (Novosibirsk, 2015); науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХ ст.» (Львів, 2015); 

XV Науковій конференції «Львівські хімічні читання» (Львів, 2015); науково-

практичній конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної 

науки – прогрес медицини майбутнього» (Київ, 2015); ХХ Менделеевском съезде 

по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016); 29
th

 ECNP Congress (Vienna, 

2016); 2
nd

 International electronic conference on medicinal chemistry (Basel, 2016); 

VIII Національному з’їзді фармацевтів України (Харків, 2016); науково-

практичній конференції «Медична наука та практика ХХІ століття» (Київ, 2017); 



5 

 

 

науково-практичній конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних 

медичних та фармацевтичних наук» (Дніпро, 2017).           

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 21 працю, у тому числі 

1 патент на винахід, 6 статей у наукових фахових журналах та 14 тез доповідей.    

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, розділів власних досліджень, 

аналізу та обговорення результатів досліджень, висновків, списку використаної 

літератури. Робота викладена на 172 сторінках машинописного тексту, 

проілюстрована 7 схемами, 18 таблицями та 45 рисунками.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень. Об’єктами даного дослідження є естери 

терпеноїдів із нейромедіаторними амінокислотами (ГАМК та гліцин), а також 

естери та аміди ГАМК із похідними калікс[4]арену; серед цих сполук лише одна 

відома із літературних джерел. 

Будову синтезованих сполук підтверджено методами ІЧ-, УФ-, 
1
Н ЯМР-

спектроскопії та мас-спектрометрії, конформацію сполук із хіральним центром 

встановлено методом рентгеноструктурного аналізу, чистоту – методом ТШХ. 

Вплив монотерпенів, а також їхніх естерів на плинність мембран ліпосом 

оцінювали методом мембранних зондів [Владиміров Ю.А., Добрецов Г.Е., 1980]. 

Принцип методу полягає у встановленні відношення інтенсивностей 

флюоресценції ексімерної та мономерної форм пірену (мембранний зонд), який 

занурено до ліпідного шару ліпосом. Для приготування ліпосом змішували 

хлороформний розчини пірену, метанольний розчин естеру терпеноїду та 

хлороформний розчин лецитину у молярному співвідношенні 1:10:100, після чого 

розчинник випарювали при пониженому тиску. До сухого залишку додавали воду 

та інтенсивно струшували протягом 10 хв. до утворення емульсії. Отриману 

емульсію піддавали дії ультразвуку (10 хв.) при частоті 20 кГц [Барсукова Л.І., 

1976]. Вимірювання флюоресценції проводили на спектрофлюориметрі «Fluorolog 

FL 3-22», «Horiba Jobin Yvon» (Хе-лампа 450 W).  

Вплив естерів терпеноїдів на структурні особливості ліпідів, отриманих із 

рогового шару шкіри, оцінювали за допомогою ІЧ-спектрів поглинання. Роговий 

шар одержували від молодих білих щурів-самців. Відокремлення рогового шару 

епідермісу проводили шляхом інкубування шкіри в 1,5%-ому розчині трипсину 

(250 од/мг) протягом 24 годин при 4°С та 4 години при 37°С. Після цього роговий 

шар відділяли від нижче розташованих шарів механічним способом, промивали та 

висушували на повітрі. 
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Ліпіди рогового шару отримували з сухого рогового шару. Для цього 

роговий шар епідермісу заливали системою розчинників: хлороформ – метанол (1 

: 2) та витримували в темному місці протягом трьох діб. Одержаний екстракт 

розводили одним об’ємом води та хлороформу. Із отриманої двофазної системи 

відділяли нижній хлороформний шар, випарювали при пониженому тиску, 

залишок розчиняли у зневодненому чотирьохлористому вуглеці. До розчину 

ліпідів рогового шару у чотирьохлористому вуглеці додавали естери терпеноїдів у 

кількості 10% по відношенню до маси ліпідів. Отриманий розчин наносили на 

скло KBr та реєстрували інфрачервоні спектри. 

Усі спектри поглинання в інфрачервоному діапазоні знімали на 

спектрометрі Perkin-Elmer  FT-IR Spectrometer Frontier.           

Фармакологічні дослідження були проведені на 650 білих нелінійних 

мишах-самцях масою 18-22 г та на 120 білих нелінійних щурах-самцях масою 

150-180 г розведення віварію Одеського державного медичного університету. 

Утримання тварин та роботу з ними виконували відповідно до національних 

«Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» [Україна, 2001], які 

узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції з захисту хребетних 

тварин, що використовуються в експериментальних та інших цілях» [Страсбург, 

Франція, 1985]. 

Визначення гострої токсичності сполук (ЛД50) проводили на дорослих 

мишах-самцях при пероральному та внутрішньовенному шляхах введення. Клас 

токсичності сполук в умовах перорального введення визначали відповідно до 

класифікації [Švarc-Gajić J., 2010]. Визначення класу токсичності сполук при 

внутрішньовенному введенні проводили відповідно до класифікації К.К. 

Сидорова [Сидоров К. К., 1973]. 

Протисудомну активність вивчали на моделі коразолових судом шляхом 

реєстрації мінімальних ефективних доз (МЕД) хемоконвульсанта, що викликають 

компоненти судомного нападу – клоніко-тонічні судоми (ДКТС) та тонічну 

екстензію (ДТЕ). За допомогою цього методу можна одержати швидкозворотній 

концентраційно залежний ефект і визначити ступінь надходження речовини до 

біофази дії за фармакологічним відгуком [Головенко М.Я., 1976].  

Вивчення аналгетичної активності здійснено методом термічного та 

хімічного (формалін, капсаїцин, алілізотіоціанат)  подразнення [Bannon A. W., 

1998]. Протизапальну активність синтезованих естерів досліджували на моделі 

алілізотіоціанат-індукованого запалення, яке викликали субплантарним 

введенням флогогенного агента [Story G. M., 2006].  

Статистичну обробку одержаних результатів проводили 

загальноприйнятими методами із використанням значень середнього 

арифметичного (М) та похибки середньоквадратичного відхилення (m). Для 
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порівняння трьох чи більшої кількості вибірок застосовували однофакторний 

дисперсійний аналіз One-way (ANOVA). Для виконання великої кількості 

попарних порівнянь середніх значень використовували критерій достовірно 

значущої різниці Тьюкі (Tukey’s HSD test).       

Результати досліджень та їх обговорення. В роботі синтез естерів 

терпеноїдів із амінокислотами проводили за допомогою системи 

диклогексилкарбодіімід (ДЦГК)−ДМАП (схема 1). Як вихідні сполуки для 

отримання естерів нами були використані наступні терпеноїди: ментол, тимол, 

карвакрол, гваякол, борнеол та евгенол; кислотною складовою були обрані гамма-

аміномасляна кислота (ГАМК) та гліцин.  

Для блокування аміногрупи використовували трет-бутилоксикарбонільну 

(Вос) захисну групу, яку на кінцевому етапі синтезу видаляли обробкою 

отриманих естерів сумішшю HCl/CH3COOH. Цільові естери гамма-аміномасляної 

кислоти (3.1−3.6) та гліцину (3.7−3.12) отримані у вигляді гідрохлоридів із 

виходами, які перевищували 80% (табл. 1).  

 

Схема 1 

  

 

 

 

 

Методом мембранних (флуоресцентних) зондів та ІЧ-спектроскопії вивчено 

механізм впливу синтезованих естерів на основі терпеноїдів із ГАМК на 

фосфоліпіди модельних мембран, а також на ліпіди, отримані із рогового шару 

експериментальних тварин.  
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Таблиця 1 

Естери терпеноїдів із гамма-аміномасляної кислотою та гліцином 

Структурна 

формула 

Номер 

сполуки 

Молекулярна 

формула 

Номер 

сполуки 

Молекулярна 

формула 

                                                      

                 3.1−3.6                                             3.7−3.12 

CH
3

OR

CH
3

CH
3  

3.1 C14H28NO2Cl 3.7 C12H24NO2Cl 

CH
3

CH
3

CH
3
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Для визначення змін у мікров’язкості мембран використовують 

співвідношення інтенсивностей максимумів флуоресценції при 475 та 394 нм 

(І475/І394), що відповідає його ексімерній та мономерній формам – коефіцієнт 

ексимеризації, який є функцією щільності молекулярної упаковки ліпідів. 

Результати розрахунків коефіцієнтів ексимеризації при включені до складу 

лецитинових ліпосом терпеноїдів та їхніх естерів приведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Коефіцієнти ексимеризації пірену (І475/І394) при додаванні до фосфоліпідів 

терпеноїдів та естерів 3.1−3.6 (n = 3) 

Сполука І475/І394 Сполука І475/І394 Сполука І475/І394 

Ментол 
0,283 ± 

0,008** 
Карвакрол 

0,243 ± 

0,002** 
Борнеол 

0,095 ± 

0,003* 

3.1 
0,443 ± 

0,004** 
3.3 

0,316 ± 

0,008** 
3.5 

0,090 ± 

0,004** 

Тимол 
0,255 ± 

0,009** 
Гваякол 

0,246 ± 

0,011** 
Евгенол 0,118 ± 0,002 

3.2 
0,312 ± 

0,004** 
3.4 

0,285 ± 

0,006** 
3.6 

0,160 ± 

0,012* 

   Примітка. * р ˂ 0,05 відносно контролю;  

                  ** р ˂ 0,01 відносно контролю  

На основі отриманих даних флуоресцентного аналізу встановлено, що при 

включенні до складу фосфоліпідних ліпосом естерів моноциклічних терпеноїдів 

3.1‒3.4, 3.6 в спектрах флуоресценції спостерігається зростання відношення 

І475/І394 у порівнянні із контрольними показниками (0,132 ± 0,004), що свідчить про 

зменшення мікров’язкості мембран та, як наслідок, зменшення щільності 

упаковки ліпідів.  

Інший механізм впливу на біомембрани запропоновано для естеру 

біциклічного спирту борнеолу ‒ в цьому випадку високим виявилось відношення 

інтенсивностей смуг при 373 та 394 нм – індекс (коефіцієнт) полярності, який 

відображає характер мікрооточення пірену, що дифундує в область 

жирнокислотних залишків фосфоліпідів (табл. 3).  

Такий ріст показника І373/І394 у порівнянні із контролем (0,932 ± 0,008) є 

характерним при збільшенні полярності мікрооточення пірену за рахунок 

утворення в ліпідному бішарі гідрофільних кластерів або ж при включенні до 

складу мембран води.  
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Таблиця 3 

Коефіцієнти полярності пірену (І373/І394) при додаванні до фосфоліпідів 

терпеноїдів та естерів 3.1−3.6 (n = 3) 

Сполука І373/І394 Сполука І373/І394 Сполука І373/І394 

Ментол 0,920 ± 0,011   Карвакрол 
1,080 ± 

0,002** 
Борнеол 

1,205 ± 

0,003** 

3.1 
1,080 ± 

0,004**  
3.3 

1,120 ± 

0,006** 
3.5 

1,231 ± 

0,006** 

Тимол 
1,060 ± 

0,008** 
Гваякол 

1,106 ± 

0,012** 
Евгенол 0,889 ± 0,004* 

3.2 1,000 ± 0,003 3.4 
1,054 ± 

0,010** 
3.6 0,958 ± 0,011 

   Примітка. * р ˂ 0,05 відносно контролю;  

                  ** р ˂ 0,01 відносно контролю  

Методом ІЧ-спектроскопії встановлено, що додавання отриманих похідних 

терпенових спиртів приводить до зменшення інтенсивності смуг поглинання груп 

ОН (3392 см
-1

), С=О (1738 см
-1

 та 1657 см
-1

), Р=О (1239 см
-1

) та Р‒О‒С (1088 см
-1

), 

які є структурними фрагментами основної складової лецитину – 

фосфатидилхоліну. Таке зниження інтенсивності вказує на руйнування водневих 

зв’язків, утворених полярними групами фосфоліпідів.  

Аналогічні результати були отримані при додаванні естерів до ліпідів, 

екстрагованих із рогового шару експериментальних тварин – зміни в ІЧ-спектрах 

відображались у вигляді зниження інтенсивностей смуг гідроксильної та 

карбонільних груп, що також свідчить про зменшення кількості водневих зв’язків 

між полярними групами ліпідів рогового шару.  

Таким чином, сукупністю спектральних даних підтверджено вплив естерів 

терпеноїдів на упаковку ліпідного матриксу та обґрунтовано доцільність їхнього 

використання в умовах трансдермального введення in vivo.      

За результатами експериментального дослідження гострої токсичності 

естерів ГАМК (3.1‒3.6) та гліцину (3.7‒3.12) виявлено, що середньолетальна доза 

ЛД50 для всіх естерів в умовах їхнього перорального введення перевищує 1000 

мг/кг, що відповідно до загальноприйнятої класифікації [Švarc-Gajić J., 2010] 

дозволяє віднести сполуки 3.1−3.12 до ІІІ класу токсичності − помірно небезпечні. 

Отримані значення ЛД50 при внутрішньовенному введенні для естерів 3.1−3.12 

коливаються в межах 50-150 мг/кг. На підставі отриманих даних, відповідно до 

загальновживаної класифікації [Сидоров К. К., 1973] за показниками ЛД50 при 
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парентеральному введенні синтезовані сполуки відносяться до ІІІ класу, тобто є 

помірно токсичними речовинами.  

При дослідженні протисудомної активності отриманих естерів встановлено, 

що дані сполуки проявляють пролонговану антиконвульсивну дію, що 

підтверджується наявністю ефекту через 24 год після перорального введення (рис.1).  

 
Рис. 1. Протисудомна активність сполук 3.1‒3.12 через 24 год після 

перорального введення   

Також встановлено, що досліджувані естери не відносяться до класичних 

проліків, оскільки їхня протисудомна активність виявлена на коротких часових 

проміжках (1 год після введення), що свідчить про наявність власної 

фармакологічної дії у цих сполук, яка проявляється до ферментативного 

руйнування естерного зв’язку (рис. 2).  

 
Рис. 2. Протисудомна активність сполук 3.1‒3.12 через 1 год після 

перорального введення   
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Окрім того, протисудомна дія синтезованих естерів досліджена в умовах 

їхнього сумісного введення із представником ряду бензодіазепінів – гідазепамом 

– модулятором ГАМКА рецепторів. Ступень захисту від судом при введенні 

гідазепаму склав 250% та 215% за ДКТС та ДТЕ, відповідно, у той час як при 

сумісному введенні естерів (за виключенням сполук, які містять гваякол) із 

гідазепамом показники ДКТС та ДТЕ перевищували контрольні значення в 3-3,5 

рази та становили в середньому 311% та 319%. Таким чином, спостерігається 

синергічне посилення дії гідазепаму при його сумісному використанні із 

синтезованими естерами, які містять залишки ГАМК та гліцину.  

Виходячи з того, що естери терпеноїдів підвищують проникність шкіри, в 

роботі при дослідженні аналгетичної та протизапальної активності синтезованих 

терпенових естерів із ГАМК та гліцином було обрано саме трансдермальне 

введення. Для цього досліджувані сполуки наносили на кінцівки піддослідних 

тварин у вигляді 2% мазі. Вивчення аналгетичної активності проводили на 

моделях термічно- та хімічно-індукованого болю, які безпосередньо пов’язані із 

активацією TRP каналів різних підсімейств. У тесті «гаряча пластина» найвищу 

протибольову дію продемонстрували естери ментолу, борнеолу та евгенолу, 

ефект яких в 1,5-2,5 рази вище ефекту референт-препарату анестезину (табл. 4). 

Таблиця 4 

Аналгетична активність естерів 3.1−3.12 та анестезину у тесті               

«гаряча пластина» 

Сполука 
Латентний 

час, с 
Сполука 

Латентний 

час, с 
Сполука 

Латентний 

час, с 

3.1 30 ± 2,6** 3.5 46 ± 2,2** 3.9 21 ± 2,5* 

3.2 21 ± 0,9* 3.6 26 ± 2,9* 3.10 23 ± 2,8* 

3.3 19 ± 3,8* 3.7 29 ± 6,5* 3.11 49 ± 0,9** 

3.4 17 ± 3,7 3.8 47 ± 1,3** 3.12 32 ± 3,8** 

Анестезин 18 ± 0,9*   Контроль 10 ± 0,6 

   Примітка. * р ˂ 0,05 відносно контролю;  

                  ** р ˂ 0,05 відносно анестезину  

 Аналогічні результати одержані нами при індукції болю шляхом 

субплантарного введення формаліну, капсаїцину та АІТЦ. Найактивнішими в 

даних тестах виявились естери ментолу, карвакролу та борнеолу, для яких 

показник больової чутливості (час реакції) в 2-3 рази нижчий при порівнянні із 

відомим місцевим знеболюючим засобом анестезином.  

При дослідженні протизапальної активності синтезованих естерів на моделі 

АІТЦ-індукованого запалення препаратом порівняння було обрано ібупрофен. 

Спираючись на отримані результати, можна зробити висновок, що при 
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трансдермальному введенні естерів ментолу, тимолу та евгенолу показники 

об’єму ураженої кінцівки достовірно відрізнялись від показників, зафіксованих 

при використанні 2% мазі ібупрофену. Терапевтичний ефект при нанесенні мазей, 

що містять естери карвакролу та борнеолу, еквівалентний ефекту препарату 

порівняння – показники об’єму ураженої кінцівки досягають рівня контролю на 6 

год після ін’єкції АІТЦ. Дещо інша тенденція характерна для естерів гваяколу, які 

за своєю активністю поступаються ібупрофену, що, ймовірно, пояснюється 

відмінністю хімічної структури гваяколу від інших моноциклічних терпеноїдів 

(відсутність замісника в 4-ому положенні фенольного кільця). Таким чином, 

запропоновано механізм конкурентного інгібування між естерами терпеноїдів та 

АІТЦ за місця зв’язування з іонними каналами TRPA1. 

В роботі також запропоновано спосіб підвищення ліпофільності, відтак, і 

здатності ГАМК долати гематоенцефалічний бар’єр, шляхом приєднання 

амінокислоти до макроциклічного каркасу похідних калікс[4]арену. З цією метою 

синтезовано похідні калікс[4]арену, які містять один чи декілька залишків ГАМК 

або її метилового естеру, прикріплених до нижнього вінця макроциклу через 

амідний чи естерний зв’язок (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структури похідних п-трет-бутилкалікс[4]арену 

Було показано, що всі отримані похідні калікс[4]арену проявляють 

пролонговану протисудомну активність, що підтверджується наявністю 

фармакологічного ефекту через 24 год після перорального введення сполук. При 

дослідженні аналгетичної активності похідних калікс[4]арену, наявність 

антиноцицептивної дії виявлено лише у сполуки, яка містить два залишки 

метилового естеру ГАМК, прикріплених до нижнього вінця амідним зв’язком.  
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та представлено 

вирішення актуального наукового завдання – створення та дослідження нових 

похідних терпеноїдів та калікс[4]аренів, які одночасно здатні проявляти 

аналгетичну, протисудомну та протизапальну активність.  

1. Здійснено спрямований синтез ряду естерів на основі терпеноїдів та 

нейромедіаторних амінокислот (ГАМК, гліцин), 11 із представлених сполук 

отримано вперше. 

2. Продемонстровано вплив естерів терпеноїдів на фізико-хімічні 

властивості штучних мембран. Спираючись на дані флуоресцентного аналізу та 

ІЧ-спектроскопії встановлено, що основним механізмом дії терпеноїдів та їхніх 

естерів на мембрани є збільшення плинності ліпідів та зменшення щільності 

їхньої упаковки в бішарах.    

3. На основі даних токсикологічних досліджень встановлено, що 

середньолетальна доза (ЛД50) при пероральному введенні для всіх естерів 

перевищує 1000 мг/кг, що дозволяє віднести дані сполуки до ІІІ класу токсичності 

– помірно токсичні. 

4. Всі синтезовані естери проявляють пролонговану протисудомну дію: 

середні значення ДКТС та ДТЕ складають 150% через 24 год після перорального 

введення. Отримані естери також проявляють власну фармакологічну активність, 

що підтверджується наявністю протисудомного ефекту вже через 1 год після 

введення сполук – середні значення ДКТС та ДТЕ складають 200%. 

5. Дослідження аналгетичної дії показало, що найбільш високу активність 

демонструють естери ментолу та борнеолу, які в 2-3 рази підвищують поріг 

больової чутливості на моделях термічно- та в 3-4 рази на моделях хімічно-

індукованого болю у порівнянні із референт-препаратом анестезином.  

6. Найбільш виражену протизапальну активність проявляють естери 

ментолу та тимолу з ГАМК, при використанні яких максимум запалення 

спостерігається через 1,5 год та становить відповідно 130% та 110% відносно 

контролю (200%). Запропонованим механізмом дії естерів є антагонізм по 

відношенню до TRPV1 та TRPA1 рецепторів. 

7. Вперше синтезовано похідні калікс[4]арену, які містять залишки ГАМК, 

приєднані до нижнього вінця макроциклу. Показано, що дані сполуки проявляють 

пролонговану протисудомну активність – значення ДКТС та ДТЕ склали в 

середньому 180% через 24 год після перорального введення макроциклічних 

похідних.      
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АНОТАЦІЯ 

Нестеркіна М.В. Нові похідні терпеноїдів з протисудомною, аналгетичною 

та протизапальною активністю. ‒ Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 02.00.10 «Біоорганічна хімія» (091 ‒ 

Біологія). ‒ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН 

України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено створенню та дослідженню нових біологічно-

активних речовин комбінованої дії, які водночас мають виражену аналгетичну та 

протизапальну дію та проявляють нейротропні властивості. З цією метою 

синтезовано естери на основі моно-/біциклічних терпеноїдів із 

нейромедіаторними амінокислотами – гамма-аміномасляною кислотою (ГАМК) 

та гліцином. Для встановлення залежності між хімічною будовою та біологічною 

дією обрано терпеноїди ароматичної та аліциклічної природи, які відрізняються 

характером чи положенням замісників у кільці – ментол, тимол, карвакрол, 

гваякол, борнеол та евгенол. 

Методом мембранних (флуоресцентних) зондів та ІЧ-спектроскопії вивчено 

механізм впливу синтезованих естерів на основі терпеноїдів із ГАМК на 

фосфоліпіди модельних мембран, а також на ліпіди, отримані із рогового шару 

експериментальних тварин. Основним механізмом дії естерів є зменшення 

мікров’язкості мембран та, як наслідок, зменшення щільності упаковки ліпідів. 

За результатами експериментального дослідження гострої токсичності 

естерів (ЛД50) в умовах перорального та внутрішньовенного введення виявлено, 

що дані сполуки відносяться до ІІІ класу токсичності − помірно небезпечні.  

Визначено, що естери терпеноїдів проявляють протисудомну активність в 

часовому інтервалі від 1 до 24 годин. Виявлено наявність аналгетичної та 

протизапальної дії у синтезованих естерів терпеноїдів при їхньому 

трансдермальному введенні.  Запропоновано механізм комбінованої дії отриманих 

естерів, пов’язаний із взаємодією з TRP, ГАМК та гліциновими рецепторами.  
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АННОТАЦИЯ 

Нестеркина М.В. Новые производные терпеноидов с противосудорожной, 

анальгетической и противовоспалительной активностью. ‒ Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

(доктора философии) по специальности 02.00.10 «Биоорганическая химия» (091 ‒ 

Биология). ‒ Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова МОН 

Украины, Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, Киев, 

2017. 

Диссертация посвящена созданию и исследованию новых биологически-

активных веществ комбинированного действия, которые одновременно обладают 

выраженной анальгетической и противовоспалительной активностью и 

проявляют нейротропные свойства. С этой целью синтезированы сложные эфиры 

на основе моно-/бициклических терпеноидов с нейромедиаторными 

аминокислотами – гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) и глицином. Для 

установления зависимости между химическим строением и биологическим 

действием выбраны терпеноиды ароматической и алициклической природы, 

отличающиеся характером или положением заместителей в кольце – ментол, 

тимол, карвакрол, гваякол, борнеол и эвгенол. 

Методом мембранных (флуоресцентных) зондов и ИК-спектроскопии 

изучен механизм влияния синтезированных эфиров на основе терпеноидов с 

ГАМК на фосфолипиды модельных мембран, а также на липиды, выделенные из 

рогового слоя экспериментальных животных. Основным механизмом действия 

эфиров является уменьшение микровязкости мембран и, как следствие, 

уменьшение плотности упаковки липидов.  

По результатам экспериментального исследования острой токсичности 

эфиров (ЛД50) в условиях перорального и внутривенного введения обнаружено, 

что данные соединения относятся к III классу токсичности – умерено опасные.  

Определено, что эфиры терпеноидов проявляют противосудорожную 

активность во временном интервале от 1 до 24 часов. Обнаружено наличие 

анальгетического и противовоспалительного действия у синтезированных эфиров 

терпеноидов при их трансдермальном введении. Предложен механизм 

комбинированного действия полученных эфиров, связанный с их 

взаимодействием с TRP, ГАМК и глициновыми рецепторами.  
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ABSTRACT 

Nesterkina M.V. Novel derivatives of terpenoids with anticonvulsant, analgesic 

and anti-inflammatory activity. ‒ Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of biological sciences (Doctor of Philosophy) 

by specialty 02.00.10 «Bioorganic chemistry» (091 ‒ Biology). ‒ Odessa I.I. 

Mechnikov National University MES of Ukraine, Institute of Bioorganic Chemistry and 

Petrochemistry NAS of Ukraine, Kiev, 2017. 

Dissertation is devoted to the development and investigation of novel biologically 

active compounds with combined action which simultaneously possess pronounced 

analgesic and anti-inflammatory effect and demonstrate neurotropic activity. Esters 

based on mono-/bicyclic terpenoids with neurotransmitter amino acids ‒ gamma-

aminobutyric acid (GABA) and glycine were synthesized for this purpose. Aromatic 

and alicyclic terpenoids differing in the nature and position of substituents in the ring – 

menthol, thymol, carvacrol, guaiacol, borneol and eugenol – have been chosen to 

determine the relationship between chemical structure and biological effects.    

The mechanism of action for synthesized terpenoid esters with GABA on 

phospholipids of artificial membranes and lipids isolated from the stratum corneum of 

experimental animals has been studied by methods of membrane (fluorescent) probes 

and IR-spectroscopy. It has been found that inclusion of monocyclic terpenoid esters in 

phospholipid liposomes leads to decrease of membrane microviscosity and, 

consequently, to reduction of packing density in the lipid organization.  

The results of acute toxicity (LD50) study after oral and intravenous 

administration revealed that these compounds belong to the III toxicity class – 

moderately toxic.  

In the study of antiseizure activity the obtained esters were found to exhibit 

anticonvulsant action in a time range from 1 to 24 hours after oral administration. The 

presence of analgesic and anti-inflammatory effect of synthesized terpenoid esters after 

their transdermal delivery was defined. The mechanism of combined esters action 

associated with their interaction with TRP, GABA and glycine receptor was suggested. 

Key words: terpenoids, gamma-aminobutyric acid, glycine, TRP channels, lipids of 

the stratum corneum, fluidity, acute toxicity, anticonvulsant activity, analgesic action, 

anti-inflammatory activity, calix[4]arenes. 


