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АНОТАЦІЯ 

 

Вірич П.А. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі 

спеціальності 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Одним з пріоритетних напрямків сучасної біології та медицини є пошук 

ефективних і безпечних для здоров’я лікарських засобів. Перевага надається 

сполукам, які мають комплексну дію і мінімальні побічні ефекти, що дозволяє 

знизити навантаження на організм і досягнути необхідного лікувального ефекту. 

До таких речовин належать похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів. Їх 

структурні особливості дозволяють імітувати конформацію біологічно активних 

пептидів. Потенційною мішенню дії може виступати кінін-калікреїнова система. 

Її компоненти широко представлені в різних тканинах, що дозволяє їх 

використовувати як модельні об’єкти досліджень. Тому, метою роботи було 

дослідити вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів. Для цього 

визначали вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

життєздатність суспензії міоцитів шлунку щурів, проаналізували зміни 

базального рівня концентрації Са2+ в цитоплазмі міоцитів. Дослідили 

особливості впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

максимальну нормовану швидкість скорочення смужок гладеньких м’язів за 

некумулятивного збільшення концентрації брадикініну та присутності 

блокаторів: Gd3+, верапамілу, 2-аміноетоксидифенілборату. Визначали 

особливості динаміки кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення 

за присутності похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів. 

Дослідження проведено на гладеньких м’язах антральної частини шлунку 

щурів. Використано цитогістохімічні, тензометричні, а також методи 

люмінесцентної та конфокальної мікроскопії. 
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В роботі вперше продемонстровано вплив нових похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів 

шлунку щурів. 

Присутність сполук (10-6 М) у розчині інкубації не викликає загибелі 

міоцитів суспензії клітин та не забезпечує суттєвого підняття рівня базальної 

концентрації цитоплазматичного кальцію, достатньої для запуску процесів 

апоптозу. Сполуки МХ-1775, МХ-2011, МХ-1664 та МХ-1925 сприяють 

зростанню базального рівня концентрації кальцію на 8%, 11%, 6% та 9% 

відповідно (p<0,05). Речовини МХ-2004, МХ-1906, МХ-1828, МХ-1626, МХ-

1785 не змінюють вибраний показник. 

Сполуки МХ-1775, МХ-1828, МХ-1925 виявляють схожість дії до 

конкурентного пептидного інгібітора B2R des-Arg9-брадикінін ацетату за 

некумулятивного збільшення концентрації брадикініну в діапазоні 10-10-10-6 М. 

МХ-1626, МХ-1664 здатні сильно знижувати (до 30-35% (p<0,05)за присутності 

у розчині інкубації 10-6М) максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення. При додаванні у розчин інкубації Gd3+ (3·10-4 М) 

спостерігається додаткове зниження Vn скорочення для МХ-1925, МХ-1828, 

МХ-1775 (31%, 19%, 21% відповідно (p<0,05)) і зростання Vn розслаблення для 

МХ-1828, МХ-1775, МХ-2011, МХ-1664, МХ-1925, МХ-1626 (6,6%, 6,8%, 34,9%, 

35,8%, 11,2% та 7,8% відповідно (p<0,05)). За присутності у розчині інкубації 

гладеньких м’язів верапамілу (1·10-6 М), МХ-1828 сприяє додатковому 

зниженню Vn брадикінін-індукованого скорочення на 31%. Сполуки МХ-1775 та 

МХ-1626 забезпечують зниження Vn брадикінін-індукованого скорочення на 

7,5%та 10,3% відповідно (p<0,05) при додаванні 2-аміноетоксидифенілборату 

(1·10-6 М). Сполуки МХ-1664, МХ-1626 знижують амплітуду кальцієвої відповіді 

брадикінін-індукованого скорочення на 35-40%, а МХ-1775 та МХ-1925 здатні 

сильно сповільнювати динаміку [Ca2+]цит зі зниженням максимальної його 

концентрації на 70%. Речовина МХ-1828 виявляє зміни схожі до des-Arg9-

брадикініну, що є можливим свідченням її конкурентної взаємодії з B2 

кініновими рецепторами. 
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Досліджувані похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів не виявляють 

активності відносно потенціал- та карбахолін-індукованих скорочень гладеньких 

м’язів шлунку щурів. 

За характером дії на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів 

динаміку кальцієвої відповіді міоцитів похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів умовно розділили на три групи. Перша – сполуки, які не впливають або 

слабко змінюють параметри брадикінін-індукованого скорочення – МХ-2004, 

МХ-2011, МХ-1785. Для них не характерні значні зміни (не більше 10%) 

максимальної нормованої швидкості по мірі некумулятивного зростання 

концентрації брадикініну (10-10-10-6 М). Суттєво не випливають на динаміку 

кальцієвої відповіді і не виявлять активності за присутності інгібіторів 

кальцієвих каналів (верапамілу, 2-аміноетоксидифенілборату, Gd3+). 

Друга група – МХ-1626 та МХ-1664. Їх присутність у розчині інкубації 

забезпечує сильне зниження Vn брадикінін-індукованого скорочення (до 35% 

при 10-6 М), що практично відповідає параметрам зниження амплітуди кальцієвої 

відповіді (35-40%). Додаткове інгібування на фоні 2-аміноетоксидифенілборату 

характерне для МХ-1626, і відсутнє для МХ-1664. Ми припускаємо різні 

механізми дії, що підтверджують параметри динаміки розвитку кальцієвої 

відповіді цих речовин. 

Третя група сполук включає МХ-1775, МХ-1828 та МХ-1925. Речовини 

належать до груп 3-ариламіно-, 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-

бензодіазепін-2-онів, які мають у складі молекули полярні структури. Для них 

характерне поступове зростання Vn скорочення по мірі збільшення концентрації 

брадикініну та тривала динаміка рівня Са2+ в цитоплазмі міоцитів. Такі зміни 

виявлені за присутності у розчині des-Arg9-брадикінін ацетату, який імітує слабкі 

конкурентні взаємодії з В2-рецепторами та не здатен ініціювати скорочення. 

Використавши інгібітори кальцієвих каналів різних типів, ідентифіковано 

потенційні мішені цих сполук. Результати дозволяють припустити важливу роль 

полярних радикальних груп С3-замісників бензодіазепінового ядра, що можуть 

забезпечувати імітацію формування активної конформації брадикініну, та/або 
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сприяти взаємодії з білковими складовими мембран за алостеричним або 

конкурентним механізмами. 

Серед сполук третьої групи, МХ-1925 є найбільш ефективною відносно 

показників кальцієвої динаміки. Повний цикл займає 300 с, що в два рази 

повільніше контрольних брадикінін-індукованих скорочень. Сполуки даної 

групи застосовують як ефективні модифікатори активності ГАМКa рецепторів 

ЦНС, забезпечуючи тим самим анестетичну дію. Тим не менш, перспективним 

напрямком пошуку анестетичних речовин є їх комплексний ефект, що зменшує 

навантаження на організм при вживанні декількох препаратів. Наші дослідження 

вказують на здатність МХ-1925 впливати на брадикінін-індуковане скорочення. 

Виявлені незначні зміни (7-10%) Vn скорочення по мірі зростання концентрації 

індуктора. За 10-6 М БК спостерігається зростання показника (7%) відносно 

контрольних значень. Присутність у розчині іонів Gd3+ дозволило 

ідентифікувати сильний інгібуючий ефект сполуки на Vn скорочення. Хоча 

блокування конкретних шляхів входу Са2+ в цитоплазму не вказує на взаємодії з 

жодним із них. Разом з тим відбувається сповільнення динаміки [Ca2+]цит в 

окремих міоцитах. Це вказує на здатність МХ-1925 впливати на активність 

кальцієвих транспортерів, які залучені в брадикінін-індукованому скороченні. 

Можливо, така дія частково опосередковується взаємодією з B2R, а здатність 

вбудовуватись у мембрани забезпечує модифікацію активності 

трансмембранних доменів білкових комплексів. 

Досліджені похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів не впливають на 

механокінетичні параметри карбахолін- та потенціал-індукованих скорочень 

гладеньких м’язів. 

Отримані результати вказують на важливість хімічної структури сполук 

для прояву їх біологічної активності. Визначальними виступають полярні 

радикали , які здатні надавати молекулі асиметрії розподілу електронної густини, 

та, як ми вважаємо, сприяти взаємодії з біологічним мішенями. Характер 

неполярної структури замісника у С3 положенні бензодіазепінового ядра відіграє 

допоміжну роль, оскільки сполуки з найвищою активністю належать до 3-

алокси-, 3-ариламіно- та 3-ариліден-похідних. 
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Виходячи з отриманих результатів сполуку МХ-1828 можна 

рекомендувати для подальших досліджень спорідненості до B2R, констант 

інгібування та можливих взаємодій з іншими структурами міоцитів. МХ-1775, 

МХ-1626, МХ-1925 завдяки ефектам сповільнення кальцієвої динаміки та 

інгібування брадикінін-індукованого скорочення потребують додаткового 

вивчення їх взаємодії з мембранами клітини, білковими і каталітичними 

комплексами, залученими у процес скорочення. Сполука МХ-1664 сприяє 

сильному зниженню максимальної нормованої швидкості брадикінін-

індукованого скорочення, але не виявляє активності в присутності інгібіторів, 

що, можливо, є свідченням взаємодії з однією мішенню ланцюга трансдукції 

сигналу від B2R. 

Ключові слова: гладенькі м’язи, 3-заміщені 1,4-бензодіазепін-2-они, 

брадикінін-індуковане скорочення, В2 кінінові рецептори, кальцієва сигнальна 

система. 

 

ABSTRACT 

Virych P.A. Influence of new 3-substituted 1,4-benzodiazepin-2-ones 

derivatives on bradykinin-induced smooth muscle contraction of rats. – 

Manuscript. 

The thesis on gaining of scientific degree of the Candidate of Biological Science 

in specialty 03.00.02 – Biophysics. – Taras Shevchenko Kiev National University, 

Ministry of Health of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

One of the priority directions of modern biology and medicine is the search for 

effective and safe for health drugs. Compounds should have a complex and minimal 

side effects, which can reduce the body burden and provide the necessary therapeutic 

effect. These substances include derivatives of 3-substituted 1,4-benzodiazepines. 

Their 3D-structure allow simulating the conformation of biologically active peptides. 

Kinin-kallikrein system can be the potential target of action for these substances. Their 

components are widely represented in different tissues, which allow using them as 

research models. Therefore, the purpose of the work was to investigate the effect of 

new derivatives of 3-substituted 1,4-benzodiazepin-2-ones on bradykinin-induced 
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smooth muscle contraction of rat’s stomach. We analyzed the influence of new 

derivatives of 3-substituted 1,4-benzodiazepine-2-ones on the viability of myocytes 

suspension of rat’s stomach and changes in the basal level of Ca2+ concentration in the 

myocytes cytoplasm. We investigated the influence of 3-substituted 1,4-

benzodiazepine-2-ones derivatives on the maximal normalized rate (Vn) of smooth 

muscle strips contraction depend on the non-cumulative increase bradykinin 

concentration and the presence of different blockers: Gd3+, verapamil, 2-

aminoethoxydiphenyl borate. We also determined the calcium dynamics of bradykinin-

induced smooth muscle contraction in the presence of 3-substituted 1,4-

benzodiazepine-2-ones derivatives. 

The research was conducted on the smooth muscles of the antral part of the rat’s 

stomach. We used cyto- and gystochemical, tenzometric, luminescent and confocal 

microscopy methods. 

The first time it was showed the influence of new derivatives of 3-substituted 

1,4-benzodiazepin-2-ones on bradykinin-induced smooth muscle contraction of the 

rat’s stomach. The presence of investigated compounds (10-6 M) in the incubation 

solution has no dramatic increase of basic [Ca2+]cyt, thus at such concentration they do 

not cause the death of myocytes cell suspension. Compounds МХ-1775, МХ-2011, 

МХ-1664 and МХ-1925 contribute to the increase of the basic [Ca2+]cyt by 8%, 11%, 

6% and 9%, respectively (p <0,05). Substances MX-2004, MX-1906, MX-1828, MX-

1626, MX-1785 do not change the selected parameter. Compounds MX-1775, MX-

1828, MX-1925 act like the competitive peptide inhibitor of B2-receptors – des-Arg9-

bradykinin acetate upon condition the non-cumulative increase the concentration of 

bradykinin in the range 10-10-10-6 M. MX-1626, MX-1664 (at 10-6 M) can considerably 

decrease the maximum normalized rate of bradykinin-induced contraction, up to 30-

35% (p<0.05). When Gd3+ (3×10-4 M) was added to the incubation solution, the 

additional decrease Vn of smooth muscle contraction was observed for MX-1925, MX-

1828, MX-1775 (31, 19, 21%, respectively, p <0.05), and increase of Vn relaxation for 

MX-1828, MX-1775, MX-2011, MX-1664, MX-1925, MX-1626 (6.6, 6.8, 34.9, 35.8, 

11,2 and 7.8% respectively, p<0.05). At presence of verapamil in incubation solution 

(1×10-6 M), MX-1828 contributes to an additional decrease of Vn bradykinin-induced 
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contraction on 31%. Compounds MX-1775 and MX-1626 provide decrease of Vn 

bradykinin-induced contraction on 7.5% and 10.3% respectively (p<0.05) in the 

presence of 2-aminoethoxydiphenyl borate (10-6 M). Compounds MX-1664, MX-1626 

decrease the amplitude of the calcium response of the bradykinin-induced contraction 

by 35-40%, while MX-1775 and MX-1925 can significantly slow down the dynamics 

of [Ca2+]cyt with a decrease in its maximum concentration by 70%. The MX-1828 

substance exhibits changes like to des-Arg9-bradykinin acetate, which is a possible 

indication of its competitive interaction with kinin B2-receptors. 

The derivatives of 3-substituted 1,4-benzodiazepine-2-ones have no influence 

on the potential and carbachol-induced smooth muscle contractions of rat’s stomach. 

By the nature of the action on bradykinin-induced smooth muscle contraction 

and the calcium dynamics of myocytes, the derivatives of 3-substituted 1,4-

benzodiazepine-2-ones we conventionally divided on three groups. The first group 

includes compounds MX-2004, MX-2011, MX-1785 that have no influence or slightly 

change the parameters of bradykinin-induced smooth muscle contraction. They caused 

no significant changes (no more than 10%) of the maximum normalized rate at non-

cumulative increase bradykinin concentration (10-10-10-6 M). They do not change of the 

[Ca2+]cyt dynamics and do not show the activity in the presence of calcium channel 

inhibitors (verapamil, 2-aminotoxydiphenyl borate, Gd3+). The second group includes 

MX-1626 and MX-1664. Their presence in the incubation solution dramatically 

decrease the Vn bradykinin-induced contraction (up to 35% at 10-6 M), which is 

practically consistent with the parameters of decrease the amplitude of [Ca2+]cyt 

response (35-40%).  

Additional inhibition of Vn in the presence of 2-aminotoxydiphenylborate is 

discovered for MX-1626 and is absent for MX-1664. We suggested the various 

mechanisms of action, which confirm the parameters of the bradykinin-induced 

[Ca2+]cyt response for these substances. 

The third group of compounds includes MX-1775, MX-1828 and MX-1925. 

Substances belong to groups of 3-arylamino-, 3-aloxy- and 3-arylidene-1,2-dihydro-

3H-1,4-benzodiazepine-2-ones and have a polar structure of the molecule. Rise the 

concentration of these compound lead to increase of Vn smooth muscle contraction 
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and slowing the [Ca2+]cyt dynamics in the cytoplasm of myocyte. The presence of des-

Arg9-bradykinin acetate in the incubation solution caused the similar changes, which 

simulates weak competitive interactions with B2-receptors and is not able to initiate 

the contraction. We used inhibitors of different types of calcium channels to identify 

the potential targets of these compounds. The results allow supposing the important 

role of the polar radical groups of the C3-substituents of benzodiazepine basis in 

imitation of the formation the bradykinin active conformation, and/or promoting 

interaction with the protein component of the membranes by alosteric or competitive 

mechanisms.  

Among compounds of the third group, MX-1925 is most effective in terms of 

calcium dynamics. The full cycle takes 300 seconds, which is twice slower than in the 

control bradykinin-induced contractions. The compounds of this group can used as the 

effective modifiers of the GABAa receptor activity in the central nervous system, thus 

providing an anesthetic effect. Nevertheless, the promising direction in the search for 

anesthetics is their complex effect, which reduces the body burden when several drugs 

are used. Our investigations indicate that MX-1925 is able to affect the bradykinin-

induced contraction. We detected some minor changes (7-10%) of Vn bradykinin-

induced contraction at non-cumulative increase of inductor concentration (10-10-10-6 

M). Bradykinin in concentration 10-6 M increased the Vn (7%) in relation to control 

values. The presence in the solution of Gd3+ allowed identifying the strong inhibitory 

effect of the compound on Vn contraction.  

However, the blocking of specific pathways for entering Ca2+ into the cytoplasm 

does not indicate its interaction with any of them. Also the deceleration of the [Ca2+]cyt 

dynamics occurs in individual myocytes. It indicates that MX-1925 is able to influence 

on the activity of calcium transporters involved in bradykinin-induced contraction. 

Maybe these effects are partially mediate by the interaction with B2R, and the ability 

to embed in the membrane provides modification of transmembrane domains activity 

of protein complexes. 

Investigated derivatives of 3-substituted 1,4-benzodiazepine-2-ones do not 

affect to the mechanokinethic parameters of carbachol- and potential-induced smooth 

muscle contractions. 
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The obtained results indicate the importance of chemical structure of compounds 

for their biological activity. Polar radicals that are capable of providing asymmetric 

distribution electronic density of molecules and, as we believe, can promote interaction 

with biological targets. The nature of the nonpolar structure of the substituent in the C3 

position plays an auxiliary role, since the compounds with the highest activity are 3-

aloxy, 3-arylamino- and 3-arylidene-derivatives. 

Based on the our results, the compound MX-1828 can be recommended for 

further studies of affinity to B2R, inhibition constants and possible interactions with 

other structures of myocytes. MX-1775, MX-1626, MX-1925, due to the effects of 

slow calcium dynamics and inhibition of bradykinin-induced smooth muscle 

contractions, require further study of their interaction with cell membranes, proteins 

and catalytic complexes involved in the contraction process. Compound MX-1664 

promotes a strong reduction of the maximal normalized rate of bradykinin-induced 

contraction but does not exhibit activity in the presence of inhibitors, which may be the 

evidence of interaction with one target of the signal transduction pathway from the 

B2R. 

Keywords: smooth muscle, 3-bubstituted 1,4-benzodiazepin-2-ones, 

bradykinin-induced contraction, kinin B2-receptors, calcium signaling system. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

БК – брадикінін 

ГАМКa – рецептори гамма-аміномасляної кислоти а-типу 

ДАГ – диацилгілцерол 

ЕПР – ендоплазматичний ретикулум 

КК1 – калікреїн 1 

КК6 – калікреїн 6 

ККС- кінін-калікреїнова система 

ПД – потенціал дії 

РАС – ренін-ангіотензинова система 

СаМ – кальмодулін 

СТСВН – спонтанні транзієнтні струми вхідного напрямку 

цАМФ – циклічний аденозинмонофосфат 

ШКТ –шлунково-кишковий тракт 

B1R – bradykinin receptor 1 

B2R – bradykinin receptor 2 

CPI17 – C-kinase activated protein phosphatase 1 

dA-BK-AC – des-Arg9-bradykinin acetate 

EDHF – endothelium derived hyperpolarizing factor 

EKK – extracellular-signal regulated kinase 

GFAP – glial fibrillary acidic protein 

GPCR – G-protein coupled receptor 

G-білок – гуанін зв’язуючий білок (guanine nucleotide-binding proteins) 

IGF – insulin-like growth factor 

IL-1-β – interleukin-1-beta 

IP3 – інозитол-1,4,5-трифосфат 

MAPK – mitogen activated protein kinase 

MEK – mitogen activated protein kinase kinase 

MLC – myosin litechain kinase 

MYPT1 – miosin phosphatase target subunit 1 

NBS - N-bromosuccinimide 
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NMDA – N-methyl-D-aspartate receptor 

PGI2 – prostaglandin I2 

PKC – protein kinase C 

PLC – phospholipase C 

PP1 – protein phosphatase 1 

TNFα – tumor necrosis factor alpha 

ZIPK – zipper-interacting protein kinase 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним з пріоритетних напрямків сучасної біології та 

медицини є пошук ефективних і безпечних для здоров’я лікарських засобів. 

Перевага надається сполукам, які мають комплексну дію і мінімальні побічні 

ефекти, що дозволяє знизити навантаження на організм і досягнути необхідного 

лікувального ефекту. Однією з перспективних груп хімічних речовин є 3-

заміщені 1,4-бензодіазепін-2-они. Препарати на основі бензодіазепінів 

володіють спектром необхідних якостей, що дозволяє застосовувати ці сполуки 

снодійні, протисудомні, анорексигенні та анксіолітичні засоби [83]. Особливості 

просторової структури молекули дозволяють їй взаємодіяти з алостеричними та 

пептидзв’язуючими центрами білкових молекул, включаючи канали, рецептори 

мембран, ензиматичні комплекси та інші структури клітин [14, 24, 55, 57, 176]. 

За останні роки знайдено похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів, що 

мають комплексну анксіолітичну та анальгетичну дію [2, 4, 7, 184]. Перший 

ефект забезпечується зв’язуванням з GABAa-рецепторами [165]. Анальгетична 

дія вивчена недостатньо і конкретні системи організму, які чутливі до дії цих 

сполук не ідентифіковано [4]. Однією з них виступає кінін-калікреїнова система. 

До переліку функцій, що вона контролює, входять серцево-судинний гомеостаз, 

запалення, ноцицепція та ін. [16]. Посередниками виступають біологічно активні 

пептиди та їх попередники [16]. Набір ензимів тканин та плазми крові забезпечує 

контроль активності завдяки процесам синтезу та деградації пептидів [171, 180]. 

Дія активних похідних опосередковується двома типами рецепторів B1 та В2 [82, 

96, 181]. Потенційно, вони можуть виступати мішенями впливу похідних 3-

заміщених 1,4-бензодіазепні-2-онів. Особливості структури сполук дозволяють 

розчинятись у клітинних мембранах та взаємодіяти з розташованими в них 

білковими комплексами. Модифікація хімічної структури речовин дозволяє 

контролювати тип взаємодій та з’ясовувати механізми формування зв’язку з 

клітинними мішенями. 

Виходячи з цього, актуальним є пошук похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів, які здатні впливати на активність кінін-калікреїнової 
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системи, тобто володіти потенційними протизапальними та знеболюючими 

властивостями. Рецептори кінін-калікреїнової системи широко представлені у 

різних тканинах організму [77, 152]. Для лабораторних досліджень in vitro 

найбільш зручною моделлю виступають гладенькі м’язи. Вони володіють 

широким спектром чутливості до регуляторних механізмів систем організму, що 

дозволяє використовувати їх як об’єкт дослідження впливу потенційних 

біологічно активних речовин на конкретні мішені. Присутність популяції 

кінінових B2 рецепторів на міоцитах шлунку [53] забезпечує створення простої 

моделі досліджень впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів. Враховуючи значний 

перелік побічних ефектів класичних знеболюючих та протизапальних засобів 

морфінового та стероїдного рядів, такі дослідження є особливо актуальними 

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

Дисертаційна робота виконувалась згідно договору Фонду фундаментальних 

досліджень за темами «Анальгетичні сполуки на основі 3-заміщених 1,4-

бенздіазепінів як нові фактори регуляції функцій гладеньких м’язів» (№ Ф64/19-

2015 (№ 15ДФ036-05)) та «Анальгетичні сполуки на основі 3-заміщених 1,4-

бенздіазепінів як нові фактори регуляції функцій гладеньких м’язів» (№ Ф64/40-

2016 (№ 16ДФ036-04)). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було дослідити вплив нових 

похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане 

скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів.  

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання: 

1. Визначити вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів на життєздатність суспензії міоцитів шлунку щурів. 

2. Проаналізувати зміни базального рівня концентрації Са2+ в 

цитоплазмі клітин гладеньких м’язів за присутності досліджуваних сполук. 

3. Встановити особливості впливу похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів на максимальну нормовану швидкість скорочення смужок 

гладеньких м’язів за некумулятивного збільшення концентрації брадикініну. 
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4. Проаналізувати особливості змін максимальної нормованої 

швидкості скорочення гладеньких м’язів при дії 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-

2-онів за присутності блокаторів кальцієвих каналів: Gd3+, верапамілу, 2-

аміноетоксидифенілборату. 

5. Визначити особливості змін динаміки кальцієвої відповіді 

брадикінін-індукованого скорочення за присутності похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів. 

6. Проаналізувати дію похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

на карбахолін- та потенціал-індуковані скорочення гладеньких м’язів. 

Об’єкт дослідження: скорочення гладеньких м’язів. 

Предмет дослідження: брадикінін-індуковане скорочення гладеньких 

м’язів у присутності похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів. 

Методи досліджень: цитогістохімічні, тензометричні, люмінесцентна та 

конфокальна мікроскопія, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано інгібуючу 

дію нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2онів на брадикінін-

індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів. Серед досліджених 

речовин ідентифіковано сполуки, що виявляють різний за механізмом 

інгібуючий вплив відносно механо-кінетичних параметрів брадикінін-

індукованого скорочення та сприяють сповільненню кальцієвої відповіді. 

Практичне значення результатів. Результати роботи можуть бути 

використані для розробки нових лікарських препаратів комплексної дії на основі 

досліджених похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів. 

Отримані результати дозволяють умовно розділити досліджені похідні 3-

заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на три групи: потенційні конкурентні 

інгібітори B2 рецепторів, неконкурентні (алостеричні) інгібітори та сполуки, що 

не виявляють активності відносно брадикінін-індукованого скорочення. 

Речовини першої групи потребують досліджень їх афінітету, констант 

зв’язування/дисоціації, метаболізму в організмі для проведення доклінічних 

досліджень і розробки препаратів комплексної дії. Сполуки другої групи можуть 

виступати алостеричними регуляторами активності B2 рецепторів, що дозволяє 
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їх використання при дослідженнях ролі кінін-калікреїнової системи у 

функціонуванні різних систем та органів. 

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні мети і завдань 

досліджень разом з науковим керівником роботи, самостійному опрацюванні 

літературних джерел за темою дисертації, оволодінні методиками виконання 

досліджень та плануванні експериментів, виконанні експериментальної частини 

дисертації і проведенні статистичної обробки даних. За участі наукового 

керівника проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів і підготовку 

публікацій до друку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлено на конференціях: XVIII Наукова молодіжна конференція 

«Проблеми та досягнення сучасної хімії» (Одеса, 2016), XI Міжнародна 

конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 

2016), XIX Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної 

хімії» (Одеса, 2017), XIII міжнародна наукова конференція студентів та 

аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2017), XV Міжнародна наукова 

конференція «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки» (Київ, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 13 

наукових праць, з них 5 статей у фахових виданнях, 7 тез доповідей на наукових 

конференціях і 1 патентна заявка. 

Обсяг і структура дисертації. 

Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, узагальнення результатів 

досліджень, висновків, списку використаних літературних джерел, який містить 

206 найменувань, в т.ч. 199 іноземною мовою. Дисертаційна робота викладена 

на 144 сторінках, ілюстрована 48 рисунками і містить 1 таблицю. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Особливості будови та функціонування гладеньких м’язів 

 

Гладенькі м’язи вистилають стінки різних структур та порожнистих 

органів, в тому числі кишечника, дихальних шляхів, матки, кровоносних судин, 

шлунку, сечового міхура та ін. Іннервація здійснюється з боку вегетативної 

нервової системи, а скоротлива активність контролюється гормональними 

речовинами аутокринного та паракринного походження. Ритмічні скорочення 

характерні для кишечника та сечового міхура де спостерігаються «повільні 

хвилі» [111]. 

 

1.1.1. Рецептори гладеньком’язових клітин 

 

Ацетилхолінові рецептори 

Ацетилхолінові рецептори прийнято розділяти на два підтипи: 

метаботропні мускаринові рецептори та іонотропні нікотинові. Спільною рисою 

обох є активація при взаємодії з ацетилхоліном, а їх експресія характерна для 

багатьох тканин організму [68, 134]. Метаботропні рецептори спряжені з G-

білками та мають 7 трансмембранних доменів. Їх агоністом є мускарин, а 

антагоністом атропін. Розрізняють 5 підтипів цих рецепторів (M1-M5). Їх 

активація змінює гомеостаз фосфоліпази С, інозитолтрифосфату, цАМФ та іонів 

кальцію [68]. У гладеньких м’язах кишечника присутня популяція М2/М3 

рецепторів, які опосередковують свою дію через фосфоліпазу С (М3) та 

інгібування аденілатциклази (М2) [196]. 

Інший підтип ацетилхолінових рецепторів – швидкі катіонні нікотинові 

рецепторкеровані канали. Вони активуються нікотином та мають у своєму складі 

катіонний канал, що відкривається в мікро- та субмікросекундному діапазоні. 

Вперше цей тип рецепторів ідентифіковано у електричних органах Torpedo, а 

згодом і в нервовій тканині [118]. 
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Пуринові рецептори 

Пуринові рецептори зустрічаються в різних типах клітин шлунково-

кишкового тракту. Розрізняють два їх класи: P1-рецептори, для яких ендогенним 

лігандом є аденозин та P2 – чутливі до АТФ та інших нуклеотидів [151]. Значна 

кількість клітин експресує обидва типи рецепторів, що ускладнює дослідження 

їх функцій. Перешкоджає цьому і активність нуклеозидаз, які руйнують АТФ до 

АДФ, АМФ чи аденозину [151]. P1 та P2Y належать до групи G-білок-спряжених 

рецепторів. Перша група налічує чотири підтипи для ссавців – A1, A2A, A2B та 

A3. P2Y включає вісім підтипів, для частини з них знайдено специфічні 

антагоністи. P2X-рецептори представляють собою ліганд-залежні катіонні 

канали, чутливі до АТФ та його аналогів. У різних відділах кишечника вибірково 

експресуються різні підтипи пуринових рецепторів, що є важливим механізмом 

контролю його функціонального стану [28]. 

Рецептори тахикінінової системи 

Тахикініни представляють одну з найбільш вивчених груп нейропептидів, 

найвідомішим представником яких є субстанція Р. Включають серію структурно 

споріднених пептидів, сплайсингових продуктів генів Tac, що експресуються в 

нервовій та імунній системі. Розрізняють декілька різних пептидних молекул, які 

належать до даного класу та володіють біологічною активністю: нейрокін А, 

нейрокін В, нейропептид К та субстанція Р. У шлунково-кишковому тракті 

присутній нейропептид γ, який включає 21 амінокислотний залишок [133]. 

Трансдукція сигналу від тахикінінових рецепторів включає три можливих 

шляхи: за першим – активується фосфоліпаза С з наступним вивільненням ІР3 та 

активацією протеїнкінази С; за другим – активація аденілатциклази та 

протеїнкінази А; третім – фосфоліпаза А2, вивільнення арахінонової кислоти та 

продукція прозапальних медіаторів. В шлунково-кишковому тракті 

експресуються рецептори NK1, які відповідають за запальні процеси. 

З боку цієї системи відбувається контроль перистальтики кишечника через 

рецептори NK1 інтестиціальних клітин Кахаля та NK2 гладеньких м'язів [188]. В 

клітинах Кахаля активується неселективний катіонний канал, що контролює 

функції пейсмейкера [183] та канали натрієвої провідності, що сприяють 
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деполяризації [99]. Взаємодія рецепторів NK2 м’язів товстого кишечника з 

субстанцією Р, нейрокінами А і В сприяють скороченню [26]. 

 

1.1.2. Іонні канали гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту 

 

Розрізняють ліганд-, потенціал- та механокеровані іонні канали. Важливу 

роль в функціонуванні гладеньких м’язів кишечника відіграють механочутливі 

канали. Вони здатні реагувати на силовий вплив за відсутності нейрональних 

стимулів, що вказує на їх незалежність регуляції з боку нервової системи. 

Кальцієві струми відіграють важливу роль у формуванні тонусу гладеньких 

м’язів та їх скоротливій активності. Основний шлях надходження Са2+ до 

гладеньком’язових клітин кишечника є дигідропирідин-чутливі Са2+-канали L-

типу [75]. Блокування цих каналів за допомогою ніфедипіну або інших 

дигідропіридинів значно знижує скоротливу активність гладеньких м’язів 

кишечника. Існують дані, що даний тип каналів крім потенціал- є і 

механочутливим [13, 203]. T-тип Ca2+-каналів відомий як дигідропирідин-

нечутливий. Він володіє меншою провідністю порівняно з L-типом та здатен до 

швидкої активації. Блокування струму через L-тип кальцієвих каналів не змінює 

розвиток та поширення повільних хвиль, але знижує механічну чутливість. 

Кальцієвий струм через ці канали не лише ініціює скорочення, але й активує 

Ca2+-чутливі K+-канали, що призводить до гіперполяризації мембрани і 

наступної інактивації Ca2+-каналів L-типу [203]. Застосування броміду 

отілоніуму призводить до блокування активності цих двох типів кальцієвих 

каналів, а його низька системна адсорбція дозволяє регулювати скоротливу 

активність лише шлунково-кишкового тракту [71].  

Широко представлені потенціал-чутливі натрієві канали. Серед них 

розрізняють натрієві тетродотоксин-чутливі та нечутливі канали. Домінуючим є 

NaV1.5 канал «серцевого» типу [161]. Цикл робіт демонструють широку 

присутність Na+-каналів у клітинах Кахаля [54, 161, 170, 203]. Досліджений Na+-

канал кодується NaV1.5, має субодиниці SCN5A, які виявлені в серцевому м’язі. 

При порушенні структури або мутаціях останнього розвиваються серцеві 
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аритмії, що можуть супроводжуватись зупинкою серця [162]. Можливо, 

аналогічні ефекти будуть спостерігатись при мутаціях у гені шлунково-

кишкового тракту, спричиняючи порушення моторики [25]. 

Обмеження розвитку потенціалу дії та наступна реполяризація 

супроводжується активацією потенціал-чутливих калієвих каналів. А-тип К+-

струмів спостерігається вже на початку деполяризації та відповідає за обмеження 

росту хвилі деполяризації. Відповідальними за процес є KV4 та KV3 родини 

калієвих каналів [22, 127]. Припускають, що різним відділам шлунково-

кишкового тракту притаманний широкий спектр ізоформ KV4-каналів, що 

пов’язано з різноманітністю внутрішньоклітинних регуляторів, які контролюють 

їх поведінку [25, 179]. Іншим класом каналів є калієві механочутливі канали 

родини TREK/TRAAK. Вони виявлені у гладеньких м’язах кишечника мишей, 

мають провідність 90 pS, регулюються оксидом азоту через протеїнкіназу G 

шляхом фосфорилювання S351 [194]. Розрізняють кальцій-активовані К+-канали 

малої (SK), середньої (IK) та високої (BK) провідності. Всі три типи описані для 

гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту. Лише перший тип є потенціал-

чутливим, два інших – кальцій-чутливі. Цікавою структурною особливістю BK-

каналів є присутність додаткового трансмембранного домену та довгого С-кінця 

з сайтами зв’язування Са2+ [181]. Продукти сплайсингу кодуючих генів 

включають близько 100 функціональних каналів, широко представлених у 

збудливих клітинах [123, 206]. 

Неселективні катіонні канали відіграють важливу роль при генерації 

повільних хвиль, хоча остаточного підтвердження поки не існує. У 

інтестиціальних клітинах Кахаля мишей ідентифіковано TRPC1, 2, 3 та TRPM4, 

7 канали [60]. Причому, продемонстровано, що критичним для генерації 

повільних хвиль є TRPM7 [125], а TRP4 відповідає за кальцієвий струм, без якого 

їх генерація неможлива [42]. 
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1.1.3. Механізми скорочення гладеньких м’язів 

 

Процеси скорочення гладенької мускулатури контролюються набором 

біологічно активних молекул, які продуються як місцево, так і надходять з 

кровотоком або тканинною рідиною. 

Скоротлива активність ГМ контролюється кальцієвими струмами 

плазматичної мембрани та депо міоцитів. Основними транспортерами 

виступають L-тип кальцієвих каналів плазмалеми та IP3-чутливі рецептори ЕПР. 

Т-тип каналів сприяє наростанню кількості іонів кальцію в цитоплазмі [112]. 

Зазвичай вони знаходяться поблизу механочутливих каналів, наприклад TRPC6. 

Активація рецепторкерованих каналів сприяє виходу кальцію з 

внутрішньоклітинних депо. Процес контролюється Gq-білком, який активує 

фосфоліпазу С, що генерує IP3 і взаємодіє з відповідними рецепторами. У 

гладеньких м’язах судин та кишечника основною ізоформою є IP3R1, проте їм 

властива деяка внутрішньотканинна гетерогенність. Холецистокінін 

зв’язуючись із GPCR активує фосоліпазу А2, яка продукує арахідонову кислоту. 

Остання здатна активувати хлоридні канали, що деполяризують клітинну 

мембрану, активують потенціал-залежні кальцієві канали та ініціюють потік 

кальцію в цитоплазму. Ca2+ безпосередньо взаємодіє з RyR або активує 

утворення цАМФ, що взаємодіє з RyR. 

У всіх гладеньких м’язах СаМ зв’язується з кіназою легких ланцюгів 

міозину, стимулюючи їх фосфорилювання, що призводить до скорочення [131, 

132]. Дефосфорилювання каталізують відповідні фосфатази та PP1, сприяючи 

релаксації [111]. 

Кальцієва сенсибілізація процес, спрямований на регуляцію скоротливої 

активності гладеньких м’язів шляхом зміни чутливості до цього іону кінази 

легких ланцюгів міозину. Це дозволяє підтримувати гладенькі м’язи у 

скороченому стані при відсутності кальцієвого градієнту. Існує два механізми 

кальцієвої сенсибілізації: ДАГ-PLС-PKС (диацилгліцерол-фосфоліпаза С-

протеїнкіназа С) та RhoA-шляхи [114]. 
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Продукція ДАГ відбувається завдяки активності PLCb, 

зворотнорегульованої деякими рецепторами спряженими з G-білками, які 

активують традиційну та нову протеїнкіназу С (conventional PKC, novel PKC), 

але не атипову (atypical PKC) [175]. PKC взаємодіє зі значною кількістю мішеней, 

серед яких кіназа легких ланцюгів міозину та С-кіназа-інгібітор фосфатази 1 з 

молекулярною масою 17 кДа (CPI-17), що підсилюють скорочення. CPI-17 

специфічний гладеньком’язовий інгібітор фосфатази легких ланцюгів міозину, 

який зв’язуючись з його каталітичною субодиницею, інгібує фосфатазну 

активність зберігаючи скорочення. 

Деякі агоністи, включаючи ангіотензин ІІ, норадреналін, ендотелін 

активують малу G-білок RhoA (Ras homolog family member A - RhoA), яка, в свою 

чергу, активує Rho-кінази, що опосередковують кальцієву сенсибілізацію двома 

основними шляхами. За першим – стимулюється фосфорилювання MYPT1 

(Myosin phosphatase target subunit 1) [93]. Основними мішенями є Т695 та Т853 з 

переважанням останнього. Альтернативно, відбувається фосфорилювання інших 

кіназ, наприклад ZIPK (zipper-interacting protein kinase, DAPK3), що фосфорилює 

MYPT1 переважно в Т695 [94] та MLC при T18/S19. Фосфорилювання MYPT1 

перешкоджає зв’язуванню фосфатази легких ланцюгів міозину та кінази, 

знижуючи фосфатазну активність. Rho кінази здатні фосфорилювати CPI-17 [64]. 

Переважання MYPT1 або CPI-17 шляху залежить від типу гладеньких 

м’язів. У той час як MYPT1 широко представлена в різних їх типах, CPI-17 

виявляє тканинну специфічність. RhoA та спряжені з ними білки слабше 

експресуються у фазних гладеньких м’язах порівняно з тонічними [142]. Варто 

відмітити, що PKC може фосфорилювати CPI-17, запобігаючи активності 

фосфатази легких ланцюгів міозину. При підвищенні артеріального тиску 

активуються RhoA шляхи, але їх сигнальні проміжні продукти до кінця не відомі 

[52, 111]. 

Однією з основних особливостей гладеньких м’язів є їх здатність до 

генерації спонтанних скорочень. Насамперед, це стосується травної системи, де 

необхідність у постійному перемішуванні та проштовхуванні хімусу 

забезпечується набором перистальтичних рухів. Кишечнику характерна 
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ритмічна електрична деполяризація, відома як «повільні хвилі» або фазні 

скорочення тонкого кишечника [117] контролюється ІКК [58]. Поширення 

повільних хвиль забезпечують щілинні контакти між міоцитами, але власне 

клітини не володіють необхідними іонними механізмами для їх активного 

поширення [160]. Деполяризація гладеньком’язових клітин, що викликана 

повільними хвилями призводить до збільшення ймовірності відкриття 

потенціал-залежних, дигідропіридин-чутливих кальцієвих каналів, в результаті 

виникають кальцієві струми, що ініціюють скорочення [167]. Власне повільна 

хвиля – це результат активації хлорних струмів [12, 153]. Такий локальний струм 

виникає при активації хлорних каналів Ano1, в результаті чого відбувається 

вивільнення Са2+ з внутрішньоклітинних депо [12]. Ці події є стохастичними за 

своєю природою і описані як спонтанні транзієнтні струми вхідного напрямку 

(СТСВН) [130]. Клітини in situ деполяризуються у відповідь на СТСВН і 

продукують спонтанні транзієнтні струми деполяризації («унітарні потенціали») 

[84]. 

Більшість дослідників погоджуються, що поширення повільних хвиль 

через функціональний синцитій міоцитів потенціалзалежний процес [66, 105, 

197]. Вважається, що ПД запускає механізми активації ІР3-залежних кальцієвих 

каналів ЕПР, тому що 2-аміноетоксидифенілборат і ксестоспонгін С блокує 

повільні хвилі та їх поширення [117, 138, 147, 148, 173]. При цьому 

постерігається зростання кальцієвої провідності плазматичної мембрани, що 

активує Са2+-індуковане вивільнення кальцію з депо клітини [200]. 

Фармакологічні дослідження показують, що відповідальним за кальцієві струми 

є T-тип потенціал-залежних кальцієвих каналів, так як їх антагоністи блокують 

поширення повільних хвиль. Вивчення культури клітин довело присутність T-

струмів у міоцитах [73, 105]. 
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1.2. Характеристика та фармакологічні ефекти похідних 

бензодіазепінів 

 

Бензодіазепіни – велика група хімічних речовин, які застосовуються в 

медичній практиці з 60-х років ХХ ст. Їм притаманний перелік терапевтичних 

ефектів, серед яких: анксіолітична, седативна, снодійна, антиспазматична та 

міореласуюча дії, що робить цю групу лікарських засобів однією з найбільш 

поширених у світі. Речовини даного класу використовуються в якості 

знеболюючих агентів при нейропатичному болі, підвищеній больовій 

чутливості, болі у м’язах та ін. [24, 48, 51, 87]. 

На сьогодні відомо більш ніж 50 похідних бензодіазепінів, більшість з яких 

належать до психотропних засобів. Даний клас речовин вважається відносно 

безпечним для застосування. Людський організм володіє здатністю швидко 

адаптуватися до підвищення їх рівня в крові. Але безпека використання 

зменшується при сумісному вживанні з алкоголем, іншими седативними 

засобами, антидепресантами, нейролептиками (морфін) та речовинами-

синергістами. 

Структурні особливості бензодіазепінів досить різноманітні, але 

гетероцикл найчастіше обмежений бензольним кільцем. Похідні 1,4-

бензодіазепінв належать до найбільш поширеної підгрупи з прототипом 

хлордіазепоксидом. Метаболізм бензодіазепінів проходить у три стадії: 

гідроксилювання, деметилювання та глюкуронізацію [20]. Реакції 

біотрансформації, в яких такі похідні 1,4-бенздіазепінів як діазепам, нордіазепам 

(нордазепам) та темазепам виводяться з організму у вигляді оксазепаму або 

оксазепам глюкураніду належать до найбільш відомих. Також при наркотичному 

сп’янінні або передозуванні в сечі найчастіше знаходять цей метаболіт [20]. 

Класичним представником 1,4-бензодіазепінів є хлордіазепоксид (7-хлор-2-

(метиламіно)-5-феніл-3Н-1,4-бензодіазепін-4-оксиду гідрохорид), що був 

синтезований Leo Sternbach в 1950-х в лабораторії Roche. Дана речовина 

перевірена на біологічну активність в 1957 Lowell О. Randall та виявлено, що 

вона володіє седативними, міорелаксуючими та антиспатичними властивостями. 
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Згодом на її основі розробили більш потужну сполуку – діазепам. Крім 1,4-

бенздіазепінв були перевірені фармакологічні властивості 2,3-бенздіазепінів як 

модуляторів глутаматних AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid receptor – AMPA) рецепторів [176].  

Похідні бензодіазепінів виступають блокаторами ГАМКa рецепторів. 

Зв’язування відбувається в алостеричному центрі, тому взаємодія може бути як 

інгібуюча так і активуюча, що було експериментально доведено [176]. Також, 

виявлено їх вплив на інші типи рецепторів. Наприклад, показано інгібуючий 

вплив на аденозинові А2В рецептори, які відповідають за прозапальні реакції та 

вивільнення інтерлейкіну-8 [92]. Безперервне введення діазепаму призводить до 

зміни ефективності застосування бета-блокаторів у тканинах слинних залоз, що 

пов’язано зі змінами їх експресії [126]. 4´-хлородіазепам є агоністом 

периферичних бензодіазепінових рецепторів. Виявлено його позитивну дію на 

пригнічення запальних процесів викликаних інтерлейкіном-1 в хрящовій 

тканині. Це робить речовину потенційним фермакотерапевтичним засобом 

лікування запальних захворювань суглобів [11]. Периферичні бензодіазепінові 

рецептори беруть участь у захисті клітин від кисневих радикалів. Використання 

агоністів цих рецепторів, наприклад Ro5-4864, дозволяють активувати їх та 

знизити, таким чином, негативний вплив вільних радикалів на серцевий м’яз 

[144]. 

Останні дослідження фармакологічних особливостей похідних 

бензодіазепінів виявили здатність селективно інгібувати лізиндезацетилазу 

людини. Біологічно активні сполуки ефективно знижували активність ізоформ 

ензиму 1, 3 та 6 за наномолярних кількостей, і мікромолярних – для ізоформи 8 

[55]. 

Похідні бензодіазепінів виступають перспективними сполуками у боротьбі 

з раковими утвореннями. Зокрема проведено дослідження впливу 1-(4-аміно-3,5-

диметилфеніл)-3,5-дигідро-7,8-етилендиокси-4H-2,3-бензодіазепін-4-ону на ріст 

лейкозних Т-клітин. Виявлено, що відбувається активація Mit-1, посилення 

експресії проапоптичного р53 та інгібування Bcl-2 і Bcl-XL з наступною 

активацією каспази-3 [14]. Похідні 1,5-бензодіазепін-2,4-діонів з С6 амідними 
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замісниками виявляють протипухлинну дію по відношенню до карциноми 

легень людини, раку товстої кишки, молочної залози, шийки матки та карциноми 

легень Льюіса [61]. Перспективними регуляторами клітинного циклу, апоптозу і 

потенційними протираковими агентами можуть виступати гібридні сполуки на 

основі триазол-піроло[2,1-c][1,4]-бензодіазепінів [187]. 

Особливості просторової структури 1,4-бензодіазепінв дозволяють 

розробляти на їх основі протипаразитарні засоби. Одні з останніх досліджень 

вказують на цитотоксичні властивості мікромолярних кількостей 

вінілкетонового похідного 1,4-бензодіазепінів по відношенню до Trypanosoma 

brucei brucei з практично відсутнім негативним ефектом на клітини ссавців [57]. 

Важливою особливістю похідних 1,4-бензодіазепінів є їх комплексна дія. 

Протизапальні та знеболюючі ефекти забезпечуються взаємодією з системами 

організму, відповідальними за розвиток запальних процесів, больової 

чутливості, регуляції кровотоку та ін. Кінін-калікреїнова система володіє 

наведеним переліком функцій та визначає один з напрямків пошуку 

знеболюючих речовин з комплексними властивостями. За останні 10 років 

зросла цікавість саме до групи бензодіазепінових похідних як непептидних 

регуляторів кінінових рецепторів. В їх основу покладена структура 1,4-

бензодіазепінів, а активність визначається властивостями замісників 

бензодіазепінового ядра [4]. 

Отже, клас бензодіазепінів є важливою групою хімічних сполук для 

розробки фармакологічно активних речовин у зв’язку з особливостями 

просторової структури молекули, що дозволяє, шляхом модифікації радикалів 

основного ядра, створювати активні агенти спрямовані на боротьбу з 

порушенням функціонування структур організму, больовими відчуттями, 

раковими утвореннями, паразитарними інвазіями та контролю інших процесів. 

Потенційно, комплексні властивості бензодіазепінових похідних можуть 

визначатись їх дією на кінін-калікреїнову систему, яка бере участь у контролі 

різних функцій організму. 
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1.2. Кінін-калікреїнова система 

 

Інтенсивні дослідження особливостей структури та функціонування кінін-

калікреїнової системи припадають на останні два десятиліття. Вона складається 

з неактивних попередників – кініногенів, калікреїнів плазми крові та тканин, а 

також специфічних активаторів цих субстратів, що продукують вазоактивні 

пептиди – брадикінін і каллідин. Активність цієї системи має важливе значення 

при регуляції тиску крові, запаленні, проникності судин. Брадикінін здатен 

викликати розширення артерій та вен кишечника, матки і уретри. Кінін-

калікреїнова система бере участь у розвитку алергічних реакцій, септичному 

шоці, гіпертонії, хворобах серця, панкреатиті, цирозу печінки, клітинній 

проліферації, больовій чутливості та ін. [16, 27]. 

Активність кінінів тканин і плазми крові контролюється завдяки процесам 

синтезу та деградації. В плазмі крові процеси синтезу забезпечується фактором 

згортання крові ХІІ (Хагемана). Останні завдяки гідролітичній активності 

вивільняють з високомолекулярних кініногенів брадикінін (БК), що надходить в 

кров’яне русло. Він представляє собою вазоактивний нонапептид наступного 

складу: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Після видалення С-кінцевого 

залишку аргініну тканинними чи циркулюючими в крові кініназами БК 

перетворюється в des-Arg9-BK – інший високоактивний пептид. БК 

високоспоріднений до конститутивних кінінових рецепторів B2 (B2R), в той час 

як des-Arg9-BK – до індуктивних кінінових рецепторів В1 (B1R) [17]. 

У тканинах прекалікреїн перетворюється в калікреїн при гідролізі 

кініногену низької молекулярної маси з вивільненням Lys-брадикініну, відомого 

як каллідин. Після дії тканинних кініназ на останній утворюється БК або Des-

Arg10-Lys-БК, що високоафінний до B1R, у той час як його попередник каллідин 

до B2R. Всі ензими кінін-калікреїнової системи представляють клас серинових 

протеаз. Калікреїн плазми крові та тканинний калікреїн 1 (KK1) – основні 

ензими, що беруть участь у вивільненні кінінів у крові та тканинах відповідно 

[201]. 
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Дія брадикініну та ініціація клітинної відповіді відбувається 

посередництвом ряду поверхневих рецепторів клітини. Брадикінінові рецептори 

спряжені з G-білками і мають 7 трансмембранних доменів. Існує два їх підтипи 

– B1 та B2, що було підтверджено використовуючи специфічні високоафінні 

непептидні антагоністи, радіолігандне зв’язування та клонування самих 

рецепторів з подальшою їх експресією. Різниця в афінності антагоністів 

рецептора B2, які включають [DPhe7]-брадикінін, D-Arg-[Hyp3, Thi5, D-Tic7, 

Oic8]-брадикінін (HOE140) та не пептидний WIN64338, дозволила визначити 

деякі гомологи даного рецептора, в тому числі трахеальний B3 [82, 96]. 

Брадікікнінові рецептори виявлені у ЦНС [149]. Крім того, дослідження in vivo 

та in vitro показали, що B2R присутні на реномедулярних інтестиціальних 

клітинах [152]. 

B1R та B2R – важливі медіатори серцево-судинного гомеостазу, запалення 

та ноцицепції. У той час як B2R конститутивно експресується, синтез B1R 

індукується лише в прозапальних умовах. Проте він є одним з центральних 

посередників ноцицептивного відчуття, які припускають конститутивну 

присутність даного рецептора в головному та спинному мозку. Його мРНК 

виявлено в корі головного мозку, зубчастій звивині, пірамідних нейронах 

гіпокампу, таламусі, гіпоталамусі, спинному мозку та базальних гангліях [164]. 

B2R позитивно впливає на інгібітори ензимів перетворень ангіотензину-1, що 

використовується при лікуванні серцево-судинних захворювань та бере участь у 

гострій фазі запалення, соматичній і вісцеральній больовій чутливості. З іншої 

сторони B1R беруть участь в хронічній фазі цих реакцій. Подвійна роль даного 

рецептора описана для деяких патологій, в яких він проявляє або захисну 

(розсіяний склероз, септичний шок) або шкідливу (запалення та больова 

чутливість) функції [77]. 

Для рецепторів типу В2R визначено додаткову роль у проліферації клітин, 

що залучають класичні мітогенні сигнальні шляхи використовуючи GPCR [10]. 

Взаємодія брадикініну з специфічним поверхневим рецептором клітини 

призводить до змін у рівнях цитоплазматичного кальцію з залученням різних 
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систем, таких як фосфоліпаза С, простагландини, протеїнкінази та фосфоліпаза 

А2 [35, 113]. 

Функціонування кінін-калікреїнової системи тісно пов’язане з іншими 

системами організму. Підвищення рівнів цитокінів, включаючи інтерлейкін-1-

бета (IL-1-β), виявлено в рідині дихальних шляхів астматиків, де брадикінін-

індукована продукція IL-1-β, по крайній мірі частково, опосредкована 

активацією Ras/ Raf/MEK/MAPK-шляху в гладеньком’язових клітинах [95]. Інші 

дослідження показали, що інгаляція фактору некрозу пухлин альфа (TNFα) 

активує бронхіальну гіперактивність до скоротливих агоністів, це також 

підтверджує дане припущення [195]. Брадикінін через В2R рецептор індукує 

експресію IL-6 в клітинах гладеньких м’язів дихальних шляхів шляхом активації 

кіназ екзогенних сигналів клітин (extracellular-signal regulated kinase - ERK1/2) та 

p38-мітоген активованих протеїнкіназних шляхів. Крім того, дана система 

виявилась чутливою до кортикостероїдів та регулюється Thi2-цитокінами . Після 

залучення факторів росту, таких як інсулін-залежний фактор росту (IGF-I), на 

ранніх стадіях діабетичних досліджень нефропатій, було вивчено ефект 

брадикініну на Erk-1, Erk-2 та клітинну проліферацію за участю IGF-I [91]. 

Синергізм між механізмами активації MAPK та брадикініном досить добре 

вивчений. Зв’язок відіграє важливу роль при функціонуванні серцево-судинної 

системи [122]. 

Кінінові рецептори охарактеризовані за допомогою досліджень на 

ізольованих органах in vitro з використанням їх інгібіторів: 

DArg[Hyp3,DPhe7,Leu8]BK (HOE140) та непептидного WIN 64338. Потенційна 

роль B1R та B2R при патологічних станах була проаналізована за допомогою 

використання селективних інгібіторів для B1R - desArg9 [Leu8] BK та B2R - 

HOE140 [154]. Про перший антагоніст B2R непептидної природи WIN 64338 

повідомили в 1993 році. Незважаючи на низьку селективність, його структура 

стала основою для фармакологічних та модулюючих досліджень. Декілька 

похідних хінолінів та імідазо[1,2-a]пирідинів володіють високою афінністю і 

селективністю до B2R. Серед них FR 173657 показав відмінні антагоністичні 
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властивості як in vitro так і in vivo, в той час як FR 190997 виявився першим 

непептидним агоністом B2R [136]. 

Крім того, ряд досліджень сфокусовано на вивченні фармакологічних 

властивостей першого непептидного агоніста B2R FR190997 (8-[2,6-дихлоро-3-

[N]-[(E)-4-(N-метилкарбамоіл)циннамідоацетил-N-метиламіно] бензилокси]-2-

метил-4-(2-пирідилметокси)квінолін е). Він викликає скорочення ізольованої 

клубової кишки морської свинки, in vivo імітує біологічну дію брадикініну та 

викликає гіпотензивну відповідь у щурів з пролонгованою тривалістю, як 

наслідок його стійкості до протеолітичної деградації [137]. Крім того, в той час 

як брадикінін веде себе як повний агоніст для людини, кроля та свині, FR 190997 

є повним агоністом для людини, але частковим для кроля та частковим 

антагоністом для B2R свині [49]. 

Більшість антагоністів B2R, таких як HOE-140 або B1R R-954 успішно 

демонструють модуляторні ефекти при алергічному запаленні легень [78]. 

Показано, що в певних лініях пухлинних клітин HOE-140 виступає як агоніст 

B2R, в той час як непептидний антагоніст FR 173657 – ні [63]. 

За останнє десятиліття вченими було розроблено ряд високоафінних B2R-

антагоністів з функціональною активністю in vivo. Серед них варто відмітити FR 

173675 (Fujisawa Pharmaceutical), що є одним із перших наномолярних 

високоселективних інгібіторів B2R людини, придатних для перорального 

застосування, як і селективний B2R антагоніст LF 16-0687 (Fornie). Варто 

відмітити, нещодавно створений антагоніст MEN 16132 (Menarini Richerche), 

який має конформаційно обмежену структуру 4-аміно-4-

карбокситетрагідропірану та заряджену N-δ-триметил-орнітинову частину, що 

тривало та повністю інгібував ініційований брадикініном бронхоспазм та 

назальне запалення при місцевому застосуванні. 

За останні роки зросла увага до інгібіторів B1R, серед яких найбільш 

відомими є SSR 240612 (Sanofi-Synthelado Recherche), LF 22-0542 (Fournier), 

NVP SAA 164 (Novartis). 

Часто для синтезу пептидоміметиків використовують 1,4-бензидіазипінове 

ядро, яке здатне імітувати β-згин, що важливо для біологічно активних форм 
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пептидів [189]. Крім того, даний клас речовин має високу біодоступність та 

добре переноситься пацієнтами. Структурний елемент β-згину, встановлений для 

біоактивної конформації HOE 140, став основою для дизайну непептидних B2R-

антагоністів, що мають бензидіазепіновий каркас. На основі цих досліджень 

синтезовано антагоніст B1R людини [4]. 

 

1.3. Участь кінін-калікреїнової системи у функціонуванні систем 

організму та розвитку патологічних станів 

 

1.3.1. Роль ККС у функціонуванні нервової системи 

 

Всі складові кінін-калікреїнової системи знайдені в корі головного мозку, 

стовбурі, мозочку, гіпоталамусі, гіпокампі, епіфізі, оточуючих судинах, 

гліальних та нервових клітинах [85, 116, 150]. Кініни здатні стимулювати 

вивільнення медіаторів запалення – ейкозаноїдів, цитокінів, оксиду азоту та 

вільних радикалів. Індукують продукцію амінокислот-активаторів, збільшують 

рівень цитоплазматичного кальцію та викликають мозкову цитотоксичність. Ці 

пептиди беруть участь у порушеннях гематоенцефалічного бар’єру та зростання 

діаметру просвіту артерій головного мозку, викликаючи набряки [79, 169]. Крім 

того, ензими плазми крові та тканин, інші серинові протеази, аналогічні 

трипсиновим протеазам, описані як інші калікреїни, що включають 15 

ферментів, пов’язаних з гіпертонією, нирковою недостатністю, 

нейродегенеративних процесах та деяких типах раку [171, 180].  

Згідно даних Kunz [32], у пацієнтів з черепно-мозковими травмами, 

крововиливами в мозок та ішемічними інсультами спостерігався високий рівень 

БК у спинномозковій рідині, який корелює з інтенсивністю набряку. Виявлений 

при цьому КК6 може стати діагностичним маркером цього патологічного стану 

[101]. Аналогічно, розширення церебральної гематоми опосередковується 

участю гіперглікемія-індукованих калікреїнів плазми крові [88]. 

Кініноген відіграє важливу роль у розвитку запалення та набряків мозку 

після ішемічного [109]. Генетичне пригнічення експресії B1R покращує 
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функціональні результати після локальних травм голови мишей. Аналогічний 

ефект спостерігається при фармакологічному підході – застосуванні селективних 

антагоністів B1R [17]. На противагу, зміни активності B2R не впливають на 

захист нервової тканини [201]. 

Ранніми дослідженнями продемонстровано ріст активності серинових 

протеаз в спинно-мозковій рідині. Для їх інгібування використовувались 

апротиніни, які сприяли зменшенню набряків мозку після обморожень [190]. 

Дослідження терапевтичного потенціалу ендогенного С1-інгібітора серинових 

протеаз, в тому числі калікреїну плазми крові та фактора XII, який, крім цього, 

володіє ще рядом фізіологічних функцій, показали його позитивний вплив на 

лікування травми головного мозку мишей та ішемічному інсульті [38, 39, 156, 

168]. 

Калікреїни пов’язують з вторинним прогресуючим розсіяним склерозом та 

нейродегенеративними процесами [103]. Високі рівні КК1 та КК6 виступають 

біомаркерами прогресування розсіяного склерозу. Показано витягування аксонів 

та загибель нейронів кори головного мозку мишей [103]. 

Ряд досліджень показали, що делеція гену КК6 впливає на кількість 

олігодендроцитів та мієліну в спинному мозку, що розвивається [89]. Ці дані 

свідчать про важливу роль КК6 в розвитку олігодендроцитів спинного мозку та 

його пошкодженнях. КК6 пов’язують з гіпертрофією астроцитів, стимуляції 

запальних цитокінів (ІЛ-6), секрецію та пригнічення експресії мРНК гліального 

фібрилярного кислого протеїну (Glial fibrillary acidic protein - GFAP) [102]. 

Запальні процеси в головному мозку здатні ініціювати епілептичні напади, 

що супроводжуються імуноопосередкованим пошкодження гемато-

енцефалічного бар’єру [110]. Перші дослідження цієї проблеми проведені в 70-х 

роках ХХ ст. [182, 204]. Показані зміни B1R гіпокампу та кори головного мозку 

[47]. Використовуючи Lys-des-Arg9БК як агоніст B1R можна спостерігати 

збільшення кількості глутамату після електростимуляції в гіпокампальних та 

кортикальних зрізах. В каінатній моделі епілепсії продемонстрована дана 

особливість, хоча і в меншій мірі [47]. На пилокарпічній моделі епілепсії 

спостерігається підвищена експресія B1R та B2R в гіпокампі [192]. Ці дані 
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підтверджуються дослідженнями на нокаутних за генами цих рецепторів мишах 

[155]. B2R виявляє нейропротекторні властивості, так як його відсутність сприяє 

зменшенню виживання пірамідальних клітин та збільшення проростання 

моховидних волокон [155]. У даному випадку брадикінін активує B2R, який 

запускає каскад спрямований на захист від NMDA-індукованої 

ексайтотоксичності [108]. Виявлено гіпереспресію B2R в лімбічних зонах, а зрізи 

цих ділянок у B1K0 мишей виявились більш збудливими ніж такі дикого типу. 

Даний ефект можна зняти при використанні антагоністів B2R [31]. Дослідження 

пацієнтів із скроневою епілепсією та гіпокампальним склерозом демонстрували 

підвищені рівні B1R та B2R порівняно з контрольними тканинами [106]. У 

гіпокапмі цих пацієнтів спостерігалась гіпереспресія астроцитами КК1, що 

колокалізувався з білком GFAP [100]. 

 

1.3.2. Роль ККС у функціонуванні серцево-судинної системи 

 

Кінін-індукована релаксація судин – ендотелій-залежний процес внаслідок 

вивільнення вазорелаксантів: простациклінів (PGI2), оксиду азоту (NO) та 

ендотелій-вивільненого гіперполяризуючого фактора (endothelium-derived 

hyperpolarizing factor – EDHF) [200]. Активація вивільнення цих речовин 

відбувається за рахунок B2R, хоча процес може опосередковуватись B1R 

ендотелію судин, гладеньких м’язів. Крім релаксації периферичних судин, 

процес характерний і для артерій мозку деяких тварин, включаючи людину [119]. 

У ниркових артеріях, кініни сприяють вивільненню циклооксигеназних 

продуктів ендотелій-незалежними шляхами. Вивільнення PGI2 і NO активує 

фосфоліпазу С (PLC) та мобілізацію внутрішньоклітинного Са2+ [67].  

В окремих ізольованих кровоносних судинах, особливо венах, кініни 

виявляють скоротливу активність шляхом прямої активації гладеньких м’язів 

через B1R або B2R. Механізми сигналізації в цьому випадку включають 

надходження в клітини [Са2+]ext, вивільнення його з внутрішньоклітинних депо 

[121]. У гладеньких м’язах судин людини брадикінін-індуковане зростання 
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[Ca2+]цит забезпечується прямою активацією Са2+-каналів R-, T- та L-типів [29, 

119]. 

Контроль судинного тонусу та запальних процесів кінін-калікреїнова 

система здійснює в тісному зв’язку з ренін-ангіотензиновою системою (РАС). 

Він прослідковується завдяки дії ангіотензин-перетворюючого ензиму 

(angiotensin converting enzyme – ACE). За його участю відбувається відщеплення 

дипептиду His-Leu від ангіотензину з утворенням ангіотензину ІІ та видалення 

двох амінокислотних залишків (Phe-Arg) від брадикініну з його інактивацією. Це 

забезпечує контроль артеріального тиску та підтримку балансу між ККС та РАС. 

Такий зв’язок контролює проникність речовини через гематоенцефалічний 

бар’єр [201].  

Субстратом ангіотензин-перетворюючого ензиму є пептиди, що 

включають ангіотензин І, брадикінін, субстанцію Р, опіоїдні пептиди (β-

неоендорфін, динорфін1-8, динорфін1-6, Met-енкефалін-Arg6-Phe7), 

нейротензин, лютенізуючий гормон та холецистокінін-8 [172]. 

ККС впливає на деякі компоненти імунної системи – макрофаги, дендритні 

клітини, Т- та В-лімфоцити, модулюючи їх активацію, проліферацію, міграцію 

та ефекторні функції [158]. Таким чином, доведено участь кінін-калікреїнової 

системи у розвитку ряду патологій, що дозволяє використовувати методи впливу 

на цю систему для їх лікування. 

Судинна проникність та збільшення кровотоку спостерігається на перших 

етапах розвитку запалення, а речовини, що продукуються тучними клітинами та 

тромбоцитами – гістамін, брадикінін, лейкотрієни, простагландини, серотонін 

вивільняються якраз на цьому етапі [80]. Ці сполуки здатні змінювати 

проникність судинних стінок, що сприяє транспорту білків та 

низькомолекулярних речовин, які мають важливе значення для активації клітин 

імунної системи. На цьому етапі лейкоцити, молекули адгезії, цитокіни та 

фактори хемотаксису накопичуються у місці запалення. В процесі бере участь 

також і БК. Деякі вчені пропонували, використовуючи ККС, доставляти 

лікарські речовини через судинно-пухлинний бар’єр [65, 97, 115]. 
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1.3.3. Роль ККС у функціонуванні травної системи 

 

Ранні дослідження впливу кінінів на травну систему, особливо на гладенькі 

м’язи проведено в 60-70-х роках ХХ ст. Показано, що очищений м’язовий шар 

тонкого кишечника чутливий до наднизьких доз кінінів (0,1 нг/мл) і відповідає 

скороченням. Додавання брадикініну сприяє збільшенню цитозольного кальцію 

міоцитів клубової кишки [70]. Використання інгібіторів – верапамілу та 

трифторперазину при брадикінін-індукованому скороченні ізольованих 

дванадцятипалої та клубової кишок вказали на відмінності рецепторного апарату 

цих органів [34]. 

Вивчення скоротливої активності шлунку щурів у відповідь на аплікацію 

брадикініну та його аналогів виявило, що скорочення має двофазний характер: 

перша фаза скорочення з незначною релаксацією та наступна – повільного 

скорочення з остаточним розслабленням [45]. 

Присутність кінінових рецепторів різних типів у шлунково-кишковому 

тракті дозволяє використовувати його як модель дослідження модифікаторів 

активності кінін-калікреїнової системи, в тому числі інгібіторів або активаторів 

В1R та В2R. Підтвердженням такого припущення є паралельні радіолігандні 

дослідження зв’язування агоністів та антагоністів брадикінінових рецепторів 

[53]. Вивчення присутності кінінових рецепторів у інтестиціальних клітинах 

Кахаля, показало відсутність В1 та присутність В2 рецепторів [33]. Вони 

опосередковують інгібування перистальтичної активності клубової кишки 

морської свинки [46]. Тому, значна частина досліджень властивостей подібних 

речовин проводиться саме на моделі брадикінін-індукованого скорочення 

гладеньких м’язів.  

Нещодавно екстаговано калікреїновий інгібітор з бобових рослин 

(Fabaceae, Papilionaceae), який здатен взаємодіяти з В2R гладеньких м’язів 

кишечника. За низьких його концентрацій відбувається блокування калікреїну, 

але за високих, за рахунок просторової подібності, відбувається взаємодія з В2R 

і значне зростання рівня цитоплазматичного кальцію [15]. Природні речовини 

деяких рослин після хімічної модифікації структури є перспективними 
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модифікаторами активності кінін-калікреїнової системи, що доведено 

експериментально на скоротливій здатності шлунку мишей [18]. Розвиток 

сучасної органічної хімії дозволяє синтезувати антагоністи непептидної 

природи, які потенційно можуть використовувати як блокатори активності кінін-

калікреїнової системи кишечника [21, 56]. 

При розвитку запальних процесів у шлунково-кишковому тракті 

відбувається продукування активних кінінів, що діють на конститутивно 

присутні В2R, які швидко десенситизуються та індукують вивільнення 

запальних цитокінінів і експресію В1R, який резистентний до сенситизації. 

Вивільнення калікреїнів відбувається у келихоподібних клітинах тонкого 

кишечника при розвитку запальних процесів. Використання блокаторів В2R 

дозволяє зменшити перистальтику кишечника, в той час як інгібування В1R 

сприяє зменшенню запалення. Показано, що активація обох рецепторів 

призводить до розвитку діареї [174]. Схожі дослідження проведено для вивчення 

ролі В1 та В2 кінінових рецепторів у розвитку колітів [72]. 

 

1.3.4. Участь ККС у канцерогенезі 

 

Роль кінінових рецепторів у розвитку ракових пухлин продемонстрована 

рядом досліджень [76, 107, 193]. Здатність кінінів стимулювати проліферацію 

клітин, міграцію та регенерацію тканин, збільшувати судинну прохідність, 

ймовірно, сприяє біологічній поведінці пухлин. Вони включені в ноцицептивну 

чутливість при ракових захворюваннях, а застосування їх антагоністів 

полегшують больові відчуття пов’язані з периферичними нейропатіями, що 

викликані хіміотерапією [19, 36, 157]. 

Доведено високий рівень експресії B1R у ракових клітинах нирок, 

стравоходу, шийки матки, шлунку, простати, легень, карциноми молочної 

залози, злоякісної мезотеліоми та ізольованих лініях ракових клітин [23, 62, 74, 

139, 177, 191]. B2R виявлені при різних видах раку, в тому числі остео-саркомі, 

раку ендометрію, простати, нирок, шийки матки, легень, шлунку, лімфомі, 

гепатомі, мезотеліомі та аденомі гіпофіза [50, 107, 139, 191, 198]. 
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Попередні дослідження виявили підвищену кількість B2R в клітинах 

трансформованих активацією онкогенів. Підвищене число рецепторів – ras 

специфічна подія, що відбувається після гіперекспресії кожного з трьох 

нормальних генних продуктів – Ha, K, N, а також після експресії трьох продуктів 

активованих ras-генів [140, 141]. Онкогени дифузної В-клітинної лімфоми 

людини сприяють збільшенню експресії брадикінінових рецепторів у клітинах 

NIH 3T3 аналогічно ras, в той час як інші онкогени (v-src, v-abl, v-mos, v-raf, v-

fos) не володіють такими властивостями [135, 191]. 

Важлива роль кінінових рецепторів у поведінці пухлин різного типу. Тому 

застосування антагоністів брадикінінових рецепторів потенційно може 

виступати модуляторами росту ракових пухлин різного типу [86]. 

Досліджуючи мітогенні ефекти БК на клітини гладеньких м’язів судин, 

пов’язані з активацією MAPK, встановлено, що вони опосередковані активацією 

Ras/Raf/MEK/MAPK шляху. Даний ефект був змодульований Са2+, 

протеїнкіназою С та тирозинкіназами, які пов’язані з проліферацією 

гладеньком’язових клітин судин щурів [30]. 

MAPK шлях надзвичайно важливий при сигнальній трансдукції контролю 

канцерогенезу. Достовірно відомо, що одними з основних компонентів цього 

шляху є тирозинкіназні рецептори факторів росту та рецептори спряжені з G-

білками [81]. Активація B2R призводить до продукції ряду вторинних 

посередників, які спрямовані на активацію MAPK каскаду. Додатково, 

аналогічні дослідження проведено на гладеньком’язових клітинах судин, для 

з’ясування молекулярних та клітинних свідчень потенційної ролі брадикініну. 

Значення знайдених ефектів брадикініну в дії на патологічні стани залишається 

нез’ясованим. Оскільки in vivo фізіологічна дія брадикініну модулюється різного 

роду місцевими, біологічно активними речовинами, такими як ейкозаноїди та 

оксид азоту, варто враховувати вклад сигнальних шляхів цих речовини при дії 

БК на гладенькі м’язи судин [122]. 

Отже, гладенькі м’язи володіють широким спектром чутливості до 

регуляторних механізмів систем організму, що дозволяє використовувати їх як 

модель дослідження впливу потенційних біологічно активних речовин на 
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конкретні мішені. Присутність популяції кінінових B2 рецепторів на міоцитах 

шлунку забезпечує створення простої моделі досліджень впливу похідних 3-

заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення 

гладеньких м’язів. Враховуючи значний перелік побічних ефектів класичних 

знеболюючих та протизапальних засобів морфінового та стероїдного рядів, такі 

дослідження є особливо актуальними. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

 

При визначенні біологічної активності сполук та можливого практичного 

їх застосування, важливу роль відіграють особливості їх синтезу, чистота 

отриманої фракції, просторова структура і економічність процесу виробництва. 

Фізичні властивості молекул визначаються хімічною структурою, що дозволяє 

прогнозувати фармакологічну активність, засвоєння, механізми нейтралізації 

або накопичення в тканині, необхідність створення особливих жиро- або 

водорозчинних модифікацій з наступною метаболізацією до активної форми в 

організмі. Синтез та визначення структури похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів проведено в Фізико-хімічному інституту імені О. В. 

Богатського НАН України під керівництвом Павловського В.І. [1]. 

Для досліджень вибрано спектр 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів з 

радикалами різної хімічної природи, що дозволяє оцінити їх вплив на біологічну 

активність сполук (таблиця 2.1). Всі досліджені речовини гідрофобні, тому 

попередньо готували маточний розчин високої концентрації (10-2 М) на основі 

диметилсульфоксиду (ДМСО). Останній використовується як один з основних 

органічних розчинників при біологічних дослідженнях, володіє низькою 

токсичністю відносно живих клітин та тканин. З вихідного розчину готували 

робочий необхідної концентрації шляхом розведення. 
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Таблиця 2.1 

Хімічна структура використаних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

№ Шифр Mm Хімічна структура 

3-алокси-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-они 

1.  MX-2011 407.70 

N
H

N

O

Br

O

Cl

 

2.  MX-2004 373.25 

N
H

N

O

Br

O

 

3.  MX-1775 375.22 

N
H

N

O

Br

O

OH

 

3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-они 

4.  MX-1785 523.35 
N

N

O

N
H

Br

O

O

N
+

O
O

 

5.  MX-1828 523.35 
N

N

O

N
H

Br

O

O

N
+
O

O

 

6.  MX-1906 536.39 
N

N
O

N
H

Br

O

O
CH

3

O

O

 

7.  MX-1664 498.77 

N
H

N

N
H

O

Br
Cl

O

O

 

8.  MX-1626 475.18 

N
H

NBr

N
H

Cl

O

Cl

 

3-ариліден-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-они 
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9.  MX-1925 419.31 

N
H

N

O

Cl

Cl  

2.2. Визначення токсичного впливу 3-заміщених 1,4-бензодіазенін-2-

онів на культуру міоцитів шлунку щурів 

 

Біологічно активні сполуки мають володіти спектром властивостей, які 

дозволяють використовувати їх в медичній практиці або лабораторних 

дослідженнях. Неспецифічна дія на тканину та окремі клітини визначає межі 

можливого їх застосування. 

Оцінку життєдіяльності клітин проводили за допомогою специфічних 

барвників, які селективно проникають через плазматичну мембрану клітин. При 

порушенні цілісності останньої спостерігається накопичення трипанового 

синього в цитозолі. Для тестування додавали у клітинну суспензію барвник, 

візуально перевіряли його накопичення в цитоплазмі та підраховували клітини в 

камері Горяєва [178].  

Перевірку неспецифічного токсичного впливу 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів проводили на суспензії клітин гладеньких м’язів шлунку 

щурів. Тварини перебували в стандартних умовах утримання та годівлі віварію 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Всі маніпуляції з тваринами проводили згідно 

Міжнародної конвенції роботи з тваринами та законом України «Про захист 

тварин від жорсткого поводження». Вага тварин знаходилась в діапазоні 240-260 

г. Щурів швидко декапітували, вилучали шлунок та промивали розчином Кребса 

наступного складу (мМ): 135 NaCl, 5,9 KCl, 1,2 MgCl2, 2,5 CaCl2, 11,5 глюкоза, 

11,6 HEPES, pH = 7,4. Шар гладеньких м’язів очищали від слизової та серозної 

оболонок. Отриманий препарат подрібнювали на фрагменти 1-2 мм для 

наступної ферментативної мацерації тканини та отримання окремих міоцитів. 

Інкубування проводили в безкальцієвому розчині Кребса за температури 37 °С, 

в якому Са2+ замінено на еквівалентну кількість Mg2+. Концентрація колагенази 

Іа (Sigma) становила 1 мг/мл. Ензим розщеплює пептидні зв’язки колагену між 
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нейтральною амінокислотою (Х) та гліцином, оточеними проліном (-R-Pro-X- ↕ 

-Gly-Pro-R-). Додавання соєвого інгібітора трипсину (1 мг/мл) попереджає 

неспецифічне руйнування структури білків клітин та збереження їх нормальної 

функціональної активності. За таких умов препарат витримували 22-25 хв, 

залежно від рівня мацерації м’язових фрагментів, з яких екстрагували міоцити за 

допомогою піпетки Пастера. Тривалість інкубації підбирали індивідуально у 

зв’язку з незначною варіацією температури, що впливає на активність ензиму. 

Отриману суспензію центрифугували при 1000 g протягом 5 хв, видаляли 

надосад, осад ресуспендували в безкальцієвому розчині Кребса та повторно 

центрифугували. Кінцева суспензія клітин перебувала в суміші розчинів 

нормального та безкальцієвого Кребса в відношенні 1:1. 

Перевірку впливу 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів на життєздатність 

міоцитів проводили в імунологічних планшетах з об’ємом лунки 200 мкл. В 

кожну з них додавали 100 мкл клітинної суспензії і 25 мкл розчину досліджуваної 

речовини. Кінцева концентрація похідних бензодіазепінів становила 10-6 М. 

Фарбування мертвих клітин проводили розчином трипанового синього (25 мкл), 

концентрація якого в лунці становила 0,1%. Міоцити витримували при 37°С 

протягом 30 хв. Підрахунок клітин проводили в камері Горяєва за допомогою 

світлового мікроскопа. Життєздатність (ЖД) визначали за формулою: 

 

ЖД = 1 −
Кількість пофарбованих клітин

Загальна кількість клітин
∗ 100% 

 

Контролем виступали лунки, в які додавали 25 мкл розчину Кребса та з 

ДМСО (0,1%), що відтворюють розведення розчинника 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів. Повторність досліду десятикратна. 

 

2.3. Визначення впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів на базальний рівень цитоплазматичного кальцію міоцитів шлунку 

щурів 
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Оцінку впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на рівень 

базального кальцію смужок гладеньких м’язів шлунку щурів проводили 

наступним чином. Підготовку м’язового шару здійснювали аналогічно розділу 

2.2. Очищений м’язовий шар нарізали на смужки розмірами 2х5-7 мм та 

інкубували в нормальному розчині Кребса з додаванням досліджуваної сполуки. 

Кінцева концентрація похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів становила 10-6 

М. Кальцієвим індикатором виступав флуоресцентний зонд Fluo-3 AM, який 

присутній в інкубаційному розчині в концентрації 10-6 М. Препарати 

витримували за температури 37 °С протягом години. Смужки гладеньких м’язів 

фіксували на предметному склі за допомогою голок. Флуоресценцію тканини 

досліджували на мікроскопі Olympus BX53 з люмінесцентним блоком X-Cite 

Series 120 Q і камерою-детектором Olympus DP72 при довжині хвилі збудження 

488 нм (синій світлофільтр), емісії – 512 нм (зелений світлофільтр). Зняття 

показників здійснювали за наступних фіксованих параметрів: час витримки 

знімку – 50 мс, чутливість – ISO800, роздільна здатність – 2500х2500 (6,25 Мп). 

Аналіз отриманих зображень проводили за допомогою програми ImageJ 

1.51 (National Institute of Health). Програму калібрували відповідно маркера 

збільшення для розрахунку відповідності реальної довжини (мкм) з кількістю 

точок (пікселів) зображення. Проводили вимірювання яскравості (у.о.) ділянок 

фіксованої площі для адекватного їх порівняння. Повторність досліду 

десятикратна. 

Висловлюємо вдячність завідувачу відділу Біофізики ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» Карасю А.Ф. за 

наданий люмінесцентний мікроскоп. 

 

2.4. Реєстрація скорочень гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Основною проблемою систем реєстрації сили скорочень, або тензометрії 

гладеньких м’язів є їх жорстка фіксація. У реальних експериментах повного 

знерухомлення неможливо досягти і присутнє зміщення коливається в межах 10-

50 мкм, що порівняно з довжиною м’язової смужки (10-15 мм), не суттєве. Перші 
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подібні системи базувались на механотронах та тензорезисторній технології [5, 

6]. Альтернативою даним системам є використання оптичної техніки, так званих 

оптичних пар, або оптотронів. В основі конструкції лежить джерело світла з 

приймачем, що можуть працювати в різних діапазонах елекромагнітного 

випромінювання – від інфрачервоного до короткохвильового спектру видимої 

області. 

В основі принципу її вимірювання сили скорочення лежить реєстрація 

надмалого (порядку десятка мікрон) відхилення пружної сталевої пластини (або 

стрижня), яке спостерігається у відповідь на силу, що розвивається при 

скороченні гладеньком’язової смужки. Остання фіксується за допомогою двох 

гачків – перший на пластині датчика, другий – на камері, довжина препарату 

регулюється за допомогою повзунків, що забезпечує контроль натягу м’язової 

смужки. Камера виготовлена з нейтрального органічного скла для уникнення 

вимивання в інкубуючий розчин побічних речовин.  

Оптична система реєстрації базується на оптичній парі, що складається з 

джерела світла (білий світлодіод), і фотоприймача (фотодіод із максимумом 

чутливості до жовтого світла). Металева пружна пластина (або стрижень) у стані 

безсилового навантаження екранує потік світла від світлодіоду, на фотодіоді-

приймачі в цей час реєструється темновий фотострум. Силове навантаження в 

діапазоні від 0 до 98 мН (10 г) призводить до відхилення пластинки і зміну 

світлового потоку від світлодіоду до фотодіоду. Фотострум, що виникає на 

фотоприймачі, підсилюється операційним підсилювачем з крутизною 

перетворення 1В/19,6 мН. Інтенсивність падаючого світла лінійно залежить від 

силового навантаження на пластину в діапазоні 0 – 10 г. Навантаження більше 

100 мН призводить до нелінійної відповіді фотоприймача, що пов’язано з 

особливостями використовуваного матеріалу. Властивість вводить обмеження 

використання датчика лише у даному діапазоні. Похибка вимірювання тестового 

навантаження 20 мН складає ±0,02 мН (n=10), що становить 1%. Загальна схема 

системи реєстрації скорочень наведено на рис. 2.1. 
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Дрейф темнового струму протягом 60 хвилин не перевищує 10 мВ, що 

відповідає навантаженню 0,3 мН. Реєстраційна система обладнана 

потенціометром, який дозволяє корегувати темновий фотострум до положення 

«нуль».  

Після зняття тестового навантаженні в 20 мН (~2 г) базова лінія повністю 

відновлюється. Інерційність системи реєстрації, що встановлюється по виходу 

фотоструму на стаціонарний рівень після прикладення тестового навантаження, 

складає порядку 5 мс, що є достатнім для вимірювання динаміки сили 

скорочення гладеньких м’язів. Недоліком системи є чутливість до температури 

навколишнього середовища, але в діапазоні 19-25 оС похибка вимірювань не 

перевищує 5%. 

Матеріал використаний для кріплення голок, та власне як основа датчика, 

стрижень з високолегованої сталі, яка крім карбону має в своєму складі атоми 

інших металів, що забезпечує незмінну пружність та твердість в широкому 

діапазоні температур (до 200 оС). Основний вклад у температурний дрейф 

вносять оптична пара та допоміжні компоненти – резистори, конденсатори, 

підсилювачі та ін.  

Рис. 2.1. Блок-схема пристрою для дослідження скоротливої активності 

гладеньком’язових смужок в ізометричних умовах: 

1 - робоча камера, заповнена розчином, з гладеньком’язовим препаратом, 

який закріплено на сталевих гачках; 2 – тензометричний датчик; 3 – 

підсилювач з електричним потенціометром; 4 – модуль збору даних (АЦП); 

5 – комп’ютер з програмою-реєстратором PowerGraph 3.3.; 6 – набір робочих 

розчинів; 7 – перистальтичний насос. 
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Камера для інкубування має розміри 70х70х70 мм з водним термостатом 

об’ємом 170 мл, над яким знаходиться камера реєстрації з розмірами 30х60х5 мм 

з гачками для фіксації смужок гладеньких м’язів на рівні 1 мм від дна та 

системою контролю їх натягу. Експериментальна камера, має вхідний та 

вихідний отвори для руху омиваючого розчину (37 оС, швидкість протікання 1,5 

мл/хв.). До порожнини, яка знаходилась під відсіком камери подавали нагріту 

воду від рідинного термостату. 

Тензометричні дослідження проводили на препаратах кільцевих м’язів 

шлунку нелінійних білих щурів-самців, які перебували у стандартних умовах 

утримання та годівлі віварію ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Всі маніпуляції з тваринами 

проводили згідно Міжнародної конвенції роботи з тваринами та законом України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження». Вага тварин знаходилась в 

діапазоні 240-260 г. Щурів швидко декапітували, вилучали шлунок та промивали 

стандартним розчином Кребса. Видаляли м’язовий шар від серозної та слизової 

оболонок для зниження пасивного опору смужок, секреторні одиниці, що 

продукують біологічно активні молекули та ферменти і здатні впливати на 

процеси скорочення-розслаблення міоцитів. М’язовий шар антральної частини 

шлунку нарізали на смужки розмірами 1,5-2х10 мм. Описані маніпуляції 

проводили за кімнатної температури у стандартному розчині Кребса наступного 

складу: 120,4 мМ NaCl, 5,9 мМ KCl, 15,5 мМ NaHCO3, 1,2 мМ NaH2PO4, 1,2 мМ 

MgCl2, 2,5 мМ CaCl2, 11,5 мМ глюкоза, рН=7,4. На його основі готували наступні 

розчини з вмістом інгібіторів, досліджуваних речовин та індукторів скорочення 

залежно від поставленої мети. Такий хімічний склад дозволяє максимально 

наблизити середовище інкубації до умов перебування м’язів in vivo, що сприяє 

тривалій підтримці нормальної життєдіяльності препарату. 

Для проведення тензометричних досліджень гладеньком’язові смужки 

фіксували на хромованих голках. За допомогою рухомих повзунків регулювали 

силу натягу препарату, що становив 10 мН (~1 г). Зразок перебував за постійної 

температури 37±0,3 ̊С та потоку розчину Кребса 1,5 мл/хв. Умови забезпечують 

відсутність зміни рН середовища інкубації, яка спостерігається внаслідок 
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життєдіяльності тканини та забезпечує стабільний притік глюкози і кисню до 

препарату. Підтримку постійного рівня температури забезпечували циркуляцією 

води між кожухом камери інкубації та водним термостатом. 

Після розміщення препарату в камері інкубації, проводили тестові 

потенціал-індуковані скорочення з використанням гіперкалієвого розчину (80 

мМ), який готували на основі нормального розчину Кребса шляхом заміни іонів 

натрію на еквівалентну кількість іонів калію до досягнення кінцевої концентрації 

останнього 80 мМ. Такі стимуляції дозволяють оцінити стан м’язової смужки та 

провести її адаптацію до створених умов. За підтримки сталості складу та 

температури середовища інкубації через 40-60 хв після розміщення препарату в 

камері, з’являється спонтанна активність, що свідчить про готовність м’язу до 

досліджень. 

Реєстрацію механокінетичних кривих скорочення-розслаблення 

проводили за допомогою модуля збору даних m-DAQ12 (Holit Data Systems Ltd., 

Україна) та програмного забезпечення PowerGraph Professional 3.3. 

 

2.4.1. Брадикінін-індуковане скорочення 

 

Модель брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м’язів 

використовували для дослідження особливостей дії 3-заміщених 1,4-

бенздіазепін-2-онів. Індукцію скорочення проводили аплікацією брадикініну в 

концентраціях 10-6-10-10 М, що готувались із маточного розчину 10-3 М. Для 

дослідження впливу похідних бензодіазепінів на максимальну нормовану 

швидкість скорочення/розслаблення (Vn), стимуляцію проводили окремими 

концентраціями діапазону з інтервалом 30 хв по мірі їх некумулятивного 

наростання (10-10 → 10-6 М). Концентрація досліджуваних сполук становила 10-

10, 10-8 та 10-6 М. Враховуючи швидку десенситизацію B2R, при розрахунках 

перше брадикінін-індуковане скорочення не враховували. Після кожної 

стимуляції індуктор скорочення вимивався з камери інкубації постійним 

потоком розчину Кребса (1,5 мл/хв). Визначення впливу досліджуваних сполук 
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проводили шляхом розрахунку максимальної нормованої швидкості скорочення 

(Vn). 

Для блокування кінцевих ланок трансдукції сигналу від B2R використали 

ряд речовин. Відповідний інгібітор був конститутивно присутній в омиваючому 

розчині Кребса. Концентрація Gd3+ становила 3·10-4 М, верапамілу – 10-6 М, 2-

аміноетоксидифенілборату – 10-7 М. 

Контрольними зразками виступали гладеньком’язові смужки шлунку 

щурів, до інкубаційного середовища яких додавали аліквоту 

диметилсульфоксиду (ДМСО), яка не перевищувала 1% від загального об’єму. 

Це пов’язано з тим, що похідні 3-заміщених 1,4-бенздіазепінонів гідрофобні, але 

добре розчиняються у ДМСО. Тому для адекватного порівняння ефектів похідні 

3-заміщених 1,4-бенздіазепінонів до контрольних зразків також додавали 

еквівалентну кількість ДМСО. Повторність досліду десятикратна. 

 

2.4.2. Карбахолін- та гіперкалій-індуковане скорочення 

 

Важливим етапом тестування біологічно-активних речовин є їх 

специфічність – дія на окремі системи та відсутність впливу на інші. Гладенькі 

м’язи відповідають скороченням на значну кількість хімічних та фізичних 

стимулів, які відіграють важливу роль у формуванні перистальтичної активності 

кишечника. З боку нервової системи класичним індуктором скоротливої 

відповіді є ацетилхолін, що вивільняється нервовими закінченнями та взаємодіє 

з холіновими рецепторами міоцитів. Потенціал-чутливі канали плазматичної 

мембрани також відіграють важливу роль в цих процесах. Тому, вплив на ці 

системи здатен порушити нормальне функціонування міоцитів, і, як наслідок, 

порушення або повну зупинку перистальтики кишечника. Перевірку впливу 

похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на ацетилхолін-індуковане 

скорочення проводили порівнюючи механокінетичні параметри двох 

послідовних стимуляцій. Першу, викликали карбахоліном, що представляє 

штучний аналог ацетилхоліну, який стійкий до дії естераз. Такі властивості 

сполуки дозволяють нівелювати процеси розпаду ацетилхоліну та викликати 
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скорочення однакової амплітуди та швидкості. Після повної релаксації м’язової 

смужки, розчин інкубації змінювали на такий, що містить відповідну 

досліджувану сполуку в концентрації 10-6 М. Через 30 хв проводили повторну 

стимуляцію та порівнювали зміни Vn скорочення та розслаблення з попередніми 

значеннями. Концентрація карбахоліну становила 10-5 М. 

За аналогічною схемою проводили оцінку впливу похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів на потенціал індуковане скорочення. Для запуску 

скоротливої відповіді використовували 80 мМ гіперкалієвий розчин, який 

готували на основі нормального розчину Кребса шляхом заміни іонів Na+ на 

еквівалентну кількість K+. Повторність досліду шестикратна. 

 

2.5. Визначення впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення 

гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Підготовку препарату гладеньких м’язів здійснювали аналогічно розділам 

2.2 та 2.3. Смужки розмірами 2х5-7 мм інкубували в розчині Кребса, що містив 

відповідну досліджувану сполуку в концентрації 10-6 М. Фарбування проводили 

флуоресцентним кальцієвим зондом Fluo-3 AM (10-6 М) протягом 30 хв. 

Перевагами дослідження на препараті тканини, а не окремих міоцитів є 

збереження природного оточення клітин та міжклітинних зв’язків. Такі 

особливості дають змогу оцінити відповідь окремих клітин у нативних умовах 

тканини, що дозволяє інтерпретувати отримані результати на орган в цілому. 

Дослідження динаміки кальцієвої відповіді виконували на конфокальному 

мікроскопі LSM 510 META (Carl Zeiss) при довжині хвилі збудження 488 нм, 

емісії – 512 нм. Роздільна здатність запису динаміки [Ca2+]цит складала 20 с, 

тривалість – 300 с. Розрахунок амплітуди проводили відносно базального рівня 

до аплікації брадикініну (10-6 М) для кожного окремого зразка, який фіксували 

на предметному склі за допомогою голок, таким чином імітуючи ізометричне 

скорочення. Повторність досліду десятикратна. 
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Попередній аналіз отриманих зображень здійснювали за допомогою 

програми Zeiss LSM Image Browser v.4.0.0.241. Динаміку змін [Ca2+]цит 

розраховували шляхом порівняння яскравості фіксованих ділянок зображень 

(окремих клітин), використовуючи можливості програми ImageJ 1.51 (National 

Institute of Health). 

Висловлюємо вдячність завідувачу відділу Біохімії м’язів Костеріну С.О., 

Інститут Біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Карахіну С.О. за наданий 

конфокальний мікроскоп і консультацію. 

 

2.6. Статистична та математична обробка отриманих результатів 

 

Вивчення механокінетичних характеристик процесу скорочення-

розслаблення м’язових препаратів проводили відповідно до методу Бурдиги Ф.В. 

та Костеріна С.О. [37]. 

Розвиток фази скорочення або розслаблення в часі, індукованих та 

спонтанних скорочень, відповідає типовій S-подібній кривій, яка має точку 

перегину. В найпростішому випадку така форма описується емпіричним 

рівнянням фази скорочення (1) та розслаблення (2) наступного виду: 

𝑓 = 𝑓𝑚

𝑡𝑛

𝜏𝑛 + 𝑡𝑛
     (1) 

𝑓 = 𝑓𝑚

𝜏𝑛

𝜏𝑛 + 𝑡𝑛
     (2) 

де f – сила скорочення в момент часу t, fm – максимальна сила скорочення, τ –

характеристичний час, що відповідає часу напівскорочення (τ = t, при f = 0,5·fm), 

n - логарифмічний коефіцієнт крутизни, що визначається рівнянням (3) для фази 

скорочення «-» та розслаблення «+». 

𝑛 = ±
𝑑 [𝑙𝑛 (

𝑓𝑚 − 𝑓
𝑓

)]

𝑑(𝑙𝑛𝑡)
    (3) 
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Відлік часу t розпочинали з умовної точки, при якій f = fm. Лінеаризовані 

механокінетичні криві відповідали співвідношенням для фази скорочення (4) та 

розслаблення (5), що графічно відтворюють рівняння (1) та (2). 

𝑙𝑛 (
𝑓𝑚 − 𝑓

𝑓
) = 𝑛 𝑙𝑛𝜏 − 𝑛 𝑙𝑛𝑡   (4) 

𝑙𝑛 (
𝑓𝑚 − 𝑓

𝑓
) = −𝑛 𝑙𝑛𝜏 + 𝑛 𝑙𝑛𝑡   (5) 

При проведенні лінеаризації отриманих кривих скорочення та 

розслаблення коефіцієнт кореляції r становив не менше 0,95. З побудованих 

графіків отримували значення n, яке відповідало нахилу лінеаризованої кривої, 

та τ – точка перетину кривої з віссю ox (ln t). 

Головним механокінетичним параметром скорочення/розслаблення 

виступала максимальна нормована швидкість (Vn), яка нормована на значення fm 

у точці перегину, для якої t = θ. Вибраний параметр Vn характеризує швидкість 

зміни сили f в часі та розраховується за рівнянням (6) для фази скорочення «+» 

та розслаблення «-»: 

𝑉𝑛 = ±
1

𝑓𝑚

𝑑𝑓

𝑑𝑡
= |−

(𝑛 − 1)
𝑛−1

𝑛 ∙ (𝑛 + 1)
𝑛+1

𝑛

4𝑛𝜏
|   (6) 

Параметр Vn передбачає можливість порівняння впливу різних фізико-

хімічних факторів на характер скоротливої відповіді м’язу та використовується 

з метою передбачення їх механізмів дії. 

Математичну обробку механо-кінетичних кривих скорочення гладеньких 

м'язів шлунку щурів проводили в пакеті програм OriginLab 8.0, де розраховували 

параметри n і τ.  

Отримані результати досліджень перевіряли на нормальність розподілу за 

допомогою тесту Шапіро-Вілка. При нормальному розподілі, порівняння різниці 

між контрольними та дослідними вимірами проводили за допомогою ANOVA 

для залежних або незалежних вибірок (тест Шеффе). Рівень значущості становив 

р<0,05 [3]. Дані представлені у вигляді середнього значення та стандартного 

відхилення (M±SD, M±1.96*SD) [202]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1.  Визначення неспецифічного токсичного впливу 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів на суспензію клітин міоцитів шлунку щурів 

 

Використання суспензії клітин різноманітних тканин організму широкого 

застосовується для досліджень ефективності спектру біологічно активних 

сполук. Серед переваг такого підходу варто відмітити високу чутливість та 

швидкість реакції. Крім цього, клітини чутливі до неспецифічного побічного 

впливу досліджуваних речовин або продуктів їх метаболізму, що виявляється у 

активації процесів апоптозу та некрозу, порушенні функціонування органел, 

регуляції клітинного циклу, цілісності плазматичної мембрани, зміни форми та 

модифікації інших процесів. 

Першим кроком дослідження активності потенційних фармакологічно 

активних речовин є визначення впливу на життєздатність клітин цільової 

тканини. Спектр похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін 2-онів попередньо 

тестували на загальну знеболюючу активність методом «оцтовокислих кущів» 

[2, 184]. Серед них вибрано декілька сполук, що володіють анальгетичними 

властивостями та висунуто припущення про можливий їх вплив на кінін-

калікреїнову систему.  

Для перевірки гіпотези вибрали модель брадикінін-індукованого 

скорочення гладеньких м’язів щурів. Перевагами такого підходу є виключення 

додаткових механізмів регуляції активності кінін-калікреїнової системи, які 

присутні у судинах, наприклад з боку ренін-ангіотензинової системи та 

ендотелію. Процеси можуть супроводжуватись активацією механізмів 

проліферації міоцитів [129], вивільнення цитокінів при механічних 

пошкодженнях [120], що впливає на експресію та десенситизацію кінінових 

рецепторів. 

Оцінка впливу максимальної робочої концентрації на життєздатність 

окремих міоцитів дозволяє виявити неспецифічний вплив похідних 3-заміщених 
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1,4-бензодіазепін-2-онів на тканину в цілому і визначити доцільність їх 

використання як фармакологічно активних засобів. Варто відмітити, що 

переважна більшість анальгетичних та комплексних засобів надходять до 

організму пероральним шляхом, одним з перших бар’єрів на їх шляху постає 

стінка шлунково-кишкового тракту. При цьому виникає проблема порушення 

перистальтики. 

Перш за все клітини реагують на негативний вплив зміною транспорту 

через плазматичну мембрану, модифікацією форми, що викликає запуск 

апоптозу, утворення везикул в цитоплазмі та інші морфологічні зміни. Тому, ми 

оцінювали відношення кількості мертвих та живих міоцитів за присутності у 

розчині інкубації похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів. Для контрастування 

окремих клітин не використовували барвники, що дещо ускладнює оцінку 

форми, але зниження яскравості освітлення вирішує проблему. Зображення 

окремих міоцитів клітинної культури наведено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Зображення окремих міоцитів суспензії клітин (показано стрілками) 
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Використання трипанового синього дозволяє ідентифікувати окремі 

клітини з порушенням цілісності плазматичної мембрани, завдяки чому барвник 

проникає в цитоплазму та зафарбовує її в синій колір. Метод дозволяє 

ідентифікувати клітини з пошкодженою мембраною, проапоптичні та 

некротичні клітини. Отримані результати наведено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Життєздатність міоцитів суспензії клітин за присутності 3-алокси-, 3-

ариліден- (А) та 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів (Б) 

(10-6 М) на (M±SD) 

 

Статистично достовірної різниці між контрольними та дослідними 

варіантами не виявлено, що вказує на відсутність неспецифічного впливу 

досліджених похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів.  

Варто відмітити, хоча відсутні статистично достовірні зміни, 

спостерігається тенденція зниження життєздатності клітин, яка характерна для 

сполук МХ-1906, МХ-1626, МХ-1785, МХ-2004 та МХ-1664. Чіткого зв’язку між 

хімічною структурою та виявленим впливом не прослідковується. Ефекти 

зниження життєздатності клітин можуть бути викликані неспецифічними 

змінами фізико-хімічних характеристик біологічних мембран при взаємодії з 

ними похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів.  

Якщо аналізувати різницю між окремими похідними 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів, то також не виявляється статистично достовірних змін. 
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Тому, структура вибраних нами сполук не є визначальною для прояву 

токсичного ефекту на міоцити в суспензії. 

Отже, вибрані сполуки в концентрації не вище 10-6 М можуть 

використовуватись для подальших досліджень. 

 

3.2. Вплив похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

базальний рівень цитоплазматичного кальцію міоцитів смужок гладеньких 

м’язів шлунку щурів 

 

Скоротлива активність гладеньких м’язів, і як наслідок, функціонування 

порожнистих органів, в тому числі травної системи, регулюється змінами 

внутрішньоклітинної концентрації Са2+. Ці зміни набувають різноманітних 

форм, найпростішими з яких є «глобальні» – зростання пов’язані з активацією 

скоротливого апарату. Але коливання [Ca2+]цит можуть виявляти локалізацію та 

включати в себе часову складову, звідси розрізняють стійкі або тимчасові, 

стаціонарні або рухомі та осциляційні коливання рівня [Ca2+]цит [159]. 

Характер отриманого сигналу залежить від механізму, відповідального за 

його генерацію. Розрізняють два шляхи підвищення рівня [Ca2+]цит: вивільнення 

з внутрішньоклітинних депо та кальцієвий струм через плазматичну мембрану 

направлений в цитоплазму. Процеси опосередковуються іонними каналами 

плазмалеми, найпоширенішими з яких є потенціалчутливі кальцієві канали. 

Неселективні катіонні TRP-канали та іонотропні пуринергічні P2X-рецептори 

також відіграють важливу роль в цих процесах. Серед внутрішньоклітинних депо 

варто відмітити мітохондрії та саркоплазматичний ретикулум. Останній володіє 

найбільшим пулом іонів Са2+. На його поверхні розміщені ріанодинові та 

рецептори інозитол-1,4,5-трифосфату, що опосередковують реакцію 

вивільнення Са2+ [43]. 

Іони Са2+ використовуються як одні з основних молекул при передачі 

сигналів в клітині та залучені в регуляції енергетичних витрат, клітинного 

метаболізму і формуванні фенотипу. В основі механізмів лежить складна сітка 

каналів та транспортерів, які забезпечують підтримку стабільного рівня кальцію 
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в цитоплазмі, разом з тим динамічно пов’язаних з внутрішньоклітинними депо. 

Такий механізм взаємозв’язку дозволяє трансформувати зовнішньоклітинні 

сигнали від гормонів та факторів росту в кальцієві сплески, які відрізняються за 

частотою і амплітудою. При контакті клітин з токсичними хімічними 

речовинами відбувається порушення жорсткої регуляції кальцієвого гомеостазу. 

Процеси, які при цьому запускаються включають два шляхи: перший – ініціація 

апоптозу (кальцій опосередкована експресія лігандів (Fas, APO-1), що зв’язують 

та активують рецептори смерті (CD95); другий включає безпосередній 

токсичний вплив на кальцієві транспортери мітохондрій та ендоплазматичного 

ретикулуму. Часто обидва шляхи виявлення токсичності взаємопов’язані. 

Тривала підтримка високого рівня кальцію в цитоплазмі призводить до запуску 

апоптозу. 

Фармакологічно активні речовини здатні впливати на кальцієвий 

гомеостаз. Перш за все це стосується продуктів їх розпаду, які взаємодіють з 

кальцієвими помпами та перешкоджають транспорту іону в депо або 

міжклітинний простір. За таких порушень відбувається кальцій-залежна 

активація протеаз, фосфоліпаз, ендонуклеаз та інших каталітичних систем 

клітини [98, 104]. 

В клітинах вищих організмів Ca2+ виконує ряд важливих функцій: 

стабілізатор мембран, кофактор білків, носій електричного заряду та дифузійний 

внутрішньоклітинний месенджер. Це частково пов’язано з незвичайним 

розподілом розчинної форми кальцію між цитоплазмою клітин та міжклітинним 

простором. Концентрація Са2+ в біологічних рідинах коливається в межах 1,6-2 

мМ де 50% зв’язано білками та іншими компонентами, всередині клітин – 

фосфоліпідами, білками та нуклеїновими кислотами або органелах. Лише 

незначна частка перебуває у вільному стані, тому концентрація [Ca2+]цит складає 

близько 0,1 пМ [104]. Показник чутливий до зовнішнього впливу, в тому числі 

хімічних і фізичних факторів. Залежно від особливості змін у клітині 

активуються процеси направлені на підтримку гомеостазу, апоптозу або некрозу. 

Виходячи з попередніх результатів, 3-заміщені 1,4-бензодіазепін-2-они не 

чинять токсичного впливу на міоцити в культурі клітин, тому, використовуючи 
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показник базального рівня концентрації цитоплазматичного кальцію, ми 

перевіряли дію досліджуваних сполук на гладеньком’язові смужки. Приклади 

отриманих зображень наведено на рис. 3.3.  

 

Для коректного порівняння яскравості зображень використовували 

«нульовий зразок» – смужки, які не фарбували флуоресцентним індикатором 

(рис. 3.3 (1)). Таким чином, вираховували люмінесценцію внутрішньоклітинних 

складових: білків, нуклеїнових кислот та ін. Враховуючи отримані результати, 

досліджувані сполуки можна розділити на три групи: перша – речовини, які 

сприяють підняттю базального рівня кальцію, друга – зниженню і третя – не 

змінюють. 

До першої групи можна віднести речовини МХ-1775, МХ-2011, МХ-1664 

та МХ-1925. Зростання показників для кожної з них становить 8, 11, 6 та 9% 

відповідно (рис. 3.4, 3.5) 

Рис. 3.3. Базальний рівень [Ca2+]цит після додавання похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів. Виділено фрагменти зразка найвищої чіткості де власне  

проводили вимірювання (1 – автолюмінесценція зразка (не містить Fluo-3 AM), 

2 – контроль (Fluo-3 AM), 3 – MX-1828, 4 – MX-1925, 5 – MX-2011, 6 – MX-1626) 
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Рис. 3.4. Базальний рівень [Ca2+]цит в смужках гладеньких м'язів шлунку 

щурів за присутності 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-

2-онів (10-6 М) (M±SD; *p<0,05) 

 

Можливо, схожість дії цих сполук пояснюється структурними 

особливостями молекули. МХ-1775 та МХ-2011 належать до групи 3-алокси-1,2-

дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів і мають полярні замісники у вигляді 

спиртової групи -ОН етилового радикалу сполученого естерним зв’язком з С3 

атомом гетероциклу (МХ-1775) та -Cl при С52 (MX-2011). Схожу структуру має 

МХ-1664, що належить до 3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів. 

В його молекулі присутній полярний атом -Cl при С56, що має дзеркальне 

положення до такого МХ-2011 (таблиця 2.1). В структурі МХ-1925 присутні 

атоми Cl у вигляді п-хлорбензольних радикалів, що знаходяться при С5 (п-

хлорвінілбензол) та С3 гетероциклу. Можливо, саме присутність в структурі 

описаних сполук радикалів, які створюють незначні відхилення електронної 

густини молекули дозволяє взаємодіяти з біологічними мішенями, сприяючи 

незначному підвищенню базального рівня кальцію. Варто відмітити, що 

речовина МХ-1664 володіє радикалом метилового естеру ортоамінобензойної 
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кислоти при С3 гетероциклу молекули. При дії естераз та його відщепленні від 

основної молекули, утворена ортоамінобензойна кислота здатна впливати на 

біологічні процеси клітини.  

Сполуки МХ-2004, МХ-1906, МХ-1828, МХ-1785 не змінюють базальний 

рівень кальцію смужок гладеньких м’язів (рис. 3.4., рис. 3.5). 

 

Контроль МХ-1785 МХ-1626 МХ-1906 МХ-1828 МХ-1664

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

*

Я
ск

р
ав

іс
ть

, 
у
.о

.

*

 

Рис. 3.5. Базальний рівень [Ca2+]цит в смужках гладеньких м'язів шлунку 

щурів за присутності 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів 

(10-6 М) (M±SD; *p<0,05) 

 

За присутності у розчині інкубації МХ-1626 спостерігається зниження 

базального рівня Са2+ на 6% (рис. 3.5). Сполука належить до групи 3-ариламіно-

1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів, в структурі присутні два хлорбензольні 

радикали: при С3 – о-хлорамінобензольний, С5 – о-хлорбензольний (атом хлору 

знаходиться в положенні С52). Виходячи з структури, можна припустити 

відмінні мішені впливу сполуки від попередньо описаних речовин, які сприяють 

зростанню базального рівня Са2+. 
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Не виявлено статистично достовірних змін для МХ-2004, але рівень 

базальної концентрації Са2+ за її присутності нижчий відносно МХ-2011 на 8%, 

МХ-1775 – 6%, МХ-1925 – 7% (рис. 3.6). Ми припускаємо, що базова структура 

МХ-2004 не дозволяє сполуці взаємодіяти з ПМ або її складовими на відміну від 

МХ-1775, МХ-2011 та МХ-1925. 
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Рис. 3.6. Порівняння базального рівня [Ca2+]цит в смужках гладеньких м'язів 

шлунку щурів за присутності 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів (10-6 М) (без 

урахування різниці контрольного зразка) (M±SD; ※,*,○,∆,# p<0,05) 

 

Серед 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів відмітимо 

зниження базальної концентрації Са2+ в цитоплазмі міоцитів для МХ-1626 

відносно МХ-1785 (7%) та МХ-1664 (12%), а МХ-1828 відносно МХ-1664, МХ-

1925, МХ-1775, МХ-2011 (7-9%). Такі результати вказують на важливість 
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структури молекули в прояві біологічного ефекту, в даному випадку на 

концентрацію іонів кальцію в цитоплазмі міоцитів. 

Якщо порівнювати дію сполук різних груп, то різниця виявлена для МХ-

2004 та МХ-1664 у вигляді зростання показника на 5% 

Зростання базального рівня Са2+ в цитоплазмі міоцитів потенційно може 

призводити до незначного підвищення тонусу смужок гладеньких м’язів. Такі 

зміни важко визначити в умовах тензометричних досліджень через присутність 

спонтанних скорочень. 

Отримані результати свідчать про біологічну активність досліджених 

сполук. Рівень коливань концентрації кальцію незначний і недостатній для 

запуску процесів апоптозу (порівняно з контрольними значеннями) або некрозу. 

Незначне підвищення Са2+ сприяє активації процесів адаптації клітин до впливу 

хімічних факторів. Схожі результати описані при дії на клітини ряду 

фармакологічно активних речовин та продуктів їх метаболізму [104]. 

 

3.3. Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких 

м’язів шлунку щурів залежно від концентрації різних похідних 3-заміщених 

1,4-бенздіазепін-2-онів 

 

Дослідження, проведені іn vivo, показали здатність вибраних нами 

похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів викликати знеболюючий ефект та 

виступати седативними засобами [7, 128, 186]. Описані протизапальні 

властивості деяких похідних бензодіазепінів [185]. Ми висунули припущення 

про можливі взаємодії похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів з кінін-

калікреїновою системою на рівні рецепторного апарату або сигналу трансдукції. 

На основі даних досліджень Павловського В.І. про блокування індуктивних В1R 

похідними 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів ми припустили можливий 

вплив деяких сполук на В2R [1, 4]. 

Для запису зразків порівняння обрано три концентрації des-Arg9-

брадикінін ацетату – конкурентного інгібітора B2R, 10-6, 10-8, 10-10 М. Відмітимо, 

що сильні інгібітори B2R, наприклад HOE140, забезпечують практично повне 



67 

блокування скоротливої активності при аплікації брадикініну. Серед спектру 

модифікованих пептидів брадикінінового ряду des-Arg9-брадикінін володіє 

спорідненістю до B2R але не забезпечує ініціації скорочення [145, 163]. Він 

заміщується брадикініном, тому може виступати як блокатор скорочення, про що 

свідчать тензометричні дослідження (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Приклад брадикінін-індукованих скорочень у присутності des-

Arg9-брадикінін ацетату (10-6 М). 

 

Зважаючи на характеристики отриманих кривих, доцільним є нормування 

отриманої швидкості скорочення на силу. В процесі досліджень важко досягти 

відтворення амплітуди різними смужками гладеньких м’язів. У зв’язку з цим 

неможливо правильно трактувати отримані дані. Методи розрахунку 

максимальної нормованої швидкості дозволяють нівелювати ці похибки, 

виключивши силу скорочення. Такий підхід дозволяє порівнювати результати, 

отримані для різних смужок. 
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Ще однією з проблем дослідження брадикінін-індукованого скорочення є 

його двофазність. Перша фаза характеризується відносно швидким наростанням 

сили та досягненням максимуму. Після чого відбувається часткове розслаблення. 

Розрахунок максимальної швидкості скорочення не викликає проблем, але 

визначення Vn розслаблення потребує додаткових зусиль. Насамперед це 

стосується кривих з нечітким переходом у другу фазу (рис. 3.7(1)). 

Слабкі селективні зв’язки з В2R дозволяють визначити ефекти, які 

спостерігаються за таких взаємодій. Це полегшує ідентифікацію зв’язування 

досліджуваних сполук при мінімальних специфічних ефектах. 

Похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів тестувалась на рівень 

біологічної активності відносно брадикінін-індукованого скорочення по мірі 

некумулятивного збільшення агоністу в діапазоні 10-10-10-6 М. Отримані 

результати у вигляді різниці максимальної нормованої швидкості наведено на 

рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Вплив des-Arg9-брадикінін ацетату на максимальну нормовану 

швидкість брадикінін-індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння 

відносно скорочення без інгібіторів (лінія «0»)) 
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В діапазоні концентрацій брадикініну 10-10-10-7 М відсутні статистично 

достовірні зміни Vn. При 10-6 М БК спостерігається зростання показника на 

12,4±1,3% за присутності des-Arg9-брадикінін ацетату в концентрації 10-10 М, 

17,2±1,5% – 10-8 М і 20,5±2,2% – 10-6 М. Отримані показники взяті за основу 

оцінки біологічної активності похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів за 

конкурентним механізмом відносно B2R. 

Перевірку біологічної активності досліджуваних речовин проводили в 

аналогічних умовах до попередніх випробувань. 

 

3.3.1. Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів на 

механокінетичні показники скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Серед спектру досліджуваних сполук до похідних 3-ариламіно-1,2-

дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів відносяться МХ-1785, МХ-1828, МХ-1906, 

МХ-1664 та МХ-1626. Незначні відмінності в хімічній структурі молекули 

можуть значно змінювати біологічну активність. Вважається, що похідні саме 

цього ряду володіють найвищими показниками фармакологічної активності. 

Дія МХ-1906 на брадикінін-індуковане скорочення вказує на ефект 

зниження Vn скорочення. Статистично достовірна різниця виявлена для всіх 

концентрацій брадикініну за присутності 10-6 М МХ-1906. Зниження показника 

складає близько 20% (рис. 3.9), лише при 10-10 БК різниця Vn знаходиться на 

рівні 14%. 
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Рис. 3.9. Вплив MX-1906 (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

брадикінін-індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння 

відносно скорочення без інгібіторів (лінія «0»)) 

 

Присутність сполуки в менших кількостях не виявляє такого ефекту, і 

лише за високих концентрацій індуктора (10-6 М) скоротливої відповіді 

спостерігається зниження Vn на 12,2±1,8% (10-8 М МХ-1906) та 9,7±1,8% (10-10 М 

МХ-1906) (рис.3.9). Такі результати вказують на механізми відмінні від 

конкурентного інгібування брадикінін-індукованого скорочення. Можна 

висунути припущення про присутність додаткових мішеней дії, що залучені в 

процес скорочення. 

Присутність у розчині МХ-1664 (10-6 М) сприяє зниженню Vn на 34-35% 

на всьому діапазоні концентрацій брадикініну (рис. 3.10). Така поведінка 

характеризує сильне інгібування процесів брадикінін-індукованого скорочення. 

Зменшення кількості МХ-1664 до 10-8 М призводить до послаблення ефекту, а за 

10-10 М він практично повністю зникає. 
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Особливістю дії сполуки є лінійне наростання ефекту інгібування з 16% до 

25% за концентрацій брадикініну 10-10-10-8 і присутності 10-8 М МХ-1664 у 

розчині. 
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Рис. 3.10. Вплив MX-1664 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 

Зі збільшенням кількості індуктора скорочення ефект зберігається. 

Отримані результати вказують на відмінні від des-Arg9-брадикінін ацетату 

мішені впливу. 

Для МХ-1785 характерні типові концентраційні залежності інгібування. 

При високих концентрацій брадикініну Vn не чутлива до дії сполуки (рис. 3.11), 

по мірі зниження ефект наростає до показника 10% (10-6, 10-8 М МХ-1785 ). 

Ефективність практично не залежить від концентрації МХ-1785, лише за 10-10 М 
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показники зростають на 2% відносно 10-6, 10-8 М МХ-1785 зберігаючи форму 

кривої.  

Сполука не володіє здатністю сильно змінювати Vn брадикінін-

індукованого скорочення на відміну від МХ-1664 та МХ-1906. 
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Рис. 3.11. Вплив MX-1785 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

Схожу до МХ-1785 поведінку демонструє МХ-1626. Для неї характерні 

типові концентраційні залежності інгібування (рис. 3.12). Основну відмінність 

складає сила впливу. При мінімальних концентраціях БК (10-10 М ) і присутності 

у розчині інкубації 10-6, 10-8 М речовини зниження Vn складає 26%. Наростання 

кількості агоністу спряє зменшенню ефекту, але на відміну від МХ-1785 

показники Vn не відновлюються до початкових значень. Ефективність 

застосування концентрацій МХ-1626 10-6 та 10-8 М практично не відрізняється. 
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Незначні відмінності характерні для 10-10 М: високі кількості БК (10-7, 10-6 М) 

забезпечують краще відновлення показників Vn. 
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Рис. 3.12. Вплив MX-1626 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 
Найбільш цікавими особливостями дії з даного підкласу сполук володіє 

МХ-1828. Низькі її концентрації (10-10 M) у розчині інкубації забезпечують 

зниження Vn на 12-15%, що не чутливе до кількості брадикініну (рис. 3.13). 

Присутність 10-8 М сприяє зниженню Vn на 7% (10-10 М БК), відновленню 

показників до початкових значень у діапазоні БК 10-9-10-7 М та наступному 

зростанню на 7% (10-6 М БК). Зі зростанням концентрації МХ-1828 до 10-6 М 

ефект інгібування Vn при 10-10 М БК посилюється і складає 20%. Показники Vn 

за інших концентрації агоністу залишаються незмінними. Отримані результати 

наближаються до таких за присутності у розчині des-Arg9-брадикінін ацетату, 

для якого характерне зростання показників Vn вище початкових значень при 

концентраціях БК 10-7-10-6 М. Можна припустити, що МХ-1828 здатна 



74 

взаємодіяти з B2R за конкурентним механізмом. Хоча ефекти, характерні для 

низьких її кількостей (10-10 М) не підтверджують гіпотезу. 
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Рис. 3.13. Вплив MX-1828 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 
3.3.2. Вплив 3-алокси-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів на 

механокінетичні показники скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Представниками підкласу є сполуки МХ-1775, МХ-2011 та МХ-2004. Їх 

хімічна структура відрізняється від попередньої групи наявністю 

алоксирадикалу замість ариламінового при С3 ядра молекули, відповідно варто 

очікувати відмінні біологічні ефекти. 

Базовою структурою володіє сполука МХ-2004 (таблиця 2.1). Перевірка її 

біологічної активності вказує на відсутність впливу на брадикінін-індуковане 
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скорочення (рис. 3.14). Лише для концентрації 10-6 М характерне незначне 

пригнічення Vn при 10-10 М БК на рівні 6%.  
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Рис. 3.14. Вплив MX-2004 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 

Поява в структурі атома Cl при С52 надає біологічної активності сполуці 

МХ-2011 (рис. 3.15). Низька присутність сполуки в інкубаційному розчині 

(10-10 М) не впливає на Vn, але її зростання суттєво знижує показник. За 10-6 М 

МХ-2011 спостерігається зниження на 24-25% у діапазоні концентрацій 

брадикініну 10-10-10-8 М. Зростання кількості агоністу знижує ефективність дії 

сполуки і при 10-7  М ефект складає 10%, наступне підвищення повністю нівелює 

дію речовини. Отже, присутність у структурі молекули атомів, що здатні 

надавати асиметрії розподілу електронної густини визначає біологічну 

активність. Можливо такі властивості дозволяють взаємодіяти з різними 

біологічними мішенями, що є визначальним фактором ефективності сполук. 
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Рис. 3.15. Вплив MX-2011 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 

Ще однією сполукою даного підкласу є МХ-1775. До структури її 

алоксирадикалу додана спиртова -ОН група. Така хімічна модифікація значно 

впливає на ефективність дії речовини відносно базової МХ-2004. 

Як і в інших сполук підкласу, низька присутність в інкубаційному розчині 

(10-10 М) не виявляє активності відносно брадикінін-індукованого скорочення 

гладеньких м’язів (рис. 3.16). Зростання до 10-8 М сприяє практично лінійному 

зниженню Vn у діапазоні концентрацій БК 10-8-10-10 М на 6-14% відповідно, 

10-7 М БК – відсутність ефекту, а 10-6 М БК зростання Vn на 7%. Кількість 10-6 М 

МХ-1775 у розчині інкубації забезпечує посилення ефекту зниження Vn, що 

становить 12-20% для 10-8-10-10 М БК зберігаючи лінійність, але не змінює рівень 

зростання Vn (7%). 
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Дія МХ-1775 схожа до des-Arg9-брадикінін ацетату за характером зміни 

максимальної нормованої швидкості скорочення, що допускає можливу 

присутність конкурентних взаємодій сполуки з B2R. 
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Рис. 3.16. Вплив MX-1775 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 

3.3.3. Вплив 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів на 

механокінетичні показники скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Представником групи є сполука МХ-1925. Вона виявляє низьку активність 

відносно брадикінін-індукованого скорочення. Її присутність у розчині в 

кількостях 10-10, 10-8 М не впливає на Vn скорочення, але високі концентрації 

(10-6 М) забезпечують зростання показника при 10-6 М БК на 8% і його зниження 

при 10-10 М БК на 7% (рис. 3.17). Незважаючи на слабку ефективність речовина 
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виявляє схожу активність до des-Arg9-брадикінін ацетату, таким чином можливо 

володіє здатністю взаємодіяти з B2R за конкурентним механізмом. 

Варто відмітити, що сполуки даної групи використовуються як ефективні 

модифікатори активності центральних та периферичних ГАМК-рецепторів. Їх 

дія супроводжується снодійними, седативними, анксіолітичними ефектами. 

Виходячи з отриманих результатів, МХ-1925 володіє здатністю впливати на 

брадикінін-індуковане скорочення, а отже володіє комплексною дією, що надає 

її особливої цінності. 
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Рис. 3.17. Вплив MX-1925 на максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення (M±SD; *p<0,05) (порівняння відносно скорочення без 

інгібіторів (лінія «0»)) 

 

Виходячи з отриманих результатів, варто відмітити три сполуки: МХ-1775, 

МХ-1828, МХ-1925, які виявляють схожість дії до des-Arg9-брадикінін ацетату, 

що свідчить про можливі їх взаємодії з B2 рецептором. Також, сполуки МХ-1626, 

МХ-1664 здатні сильно знижувати максимальну нормовану швидкість 
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брадикінін-індукованого скорочення. Така ефективність дії можливо 

визначається присутністю інших мішеней дії або алостеричними взаємодіями з 

кініновими рецепторами. Цікавими особливостями володіє МХ-1906, яка 

забезпечує максимальну ефективність при високих концентраціях індуктора 

скорочення. Це відрізняє її від інших досліджуваних сполук.  

 

3.4. Дія похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на механо-

кінетичні параметри брадикінін-індукованого скорочення гладеньких 

м’язів шлунку щурів за присутності інгібіторів Са2+-каналів 

 

Враховуючи результати, можна частково ідентифікувати ланки ланцюга 

трансдукції сигналу від B2R, на які можуть впливати досліджувані речовини. 

Заблокувавши основні ланки запуску скорочення, індукованого брадикініном, 

можна виявити додаткові мішені впливу досліджуваних похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів. Схема ланцюга трансдукції сигналу від B2R наведено 

на рис. 3.18. 

Відомо, що скорочення гладеньком’язової клітини запускається 

зростанням концентрації Са2+ в цитоплазмі, основними джерелами якого є ЕПР 

та міжклітинний простір. Через плазматичну мембрану вхідний кальцієвий 

струм забезпечують потенціалчутливі кальцієві канали T- та L-типів, а також 

неселективні TRP-канали. У випадку ЕПР головну роль відіграють IP3-

рецептори. Ці основні шляхи забезпечують початкове зростання рівня Са2+ в 

цитоплазмі та власне індукують скоротливу відповідь. Використовуючи 

блокатори відповідних ланок ланцюга (рис. 3.17), можна ідентифікувати 

додатковий вплив досліджуваних похідних бензодіазепінів на брадикінін-

індуковане скорочення, визначивши таким чином можливі мішені їх дії. 
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3.4.1. Ефект 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів на брадикінін-

індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів в присутності Gd3+ 

 

Динаміка концентрації іонів кальцію в цитоплазмі міоцитів контролюється 

його вхідними та вихідними струмами, що визначає характер, форму та 

тривалість скорочення. Вхідний струм забезпечується різними типами 

кальцієвих каналів плазматичної мембрани: селективними потенціал-залежними 

та неселективними катіонними каналами. У ЕПР присутні представники родини 

рецепторкерованих каналів, що відкриваються у відповідь на дію ІР3. Саме ці 

типи кальцієвих транспортерів визначають характер та швидкість скорочення 

гладеньких м’язів. Процеси, які передують активації впливатимуть на вказані 

Рис. 3.18. Загальна схема ланцюга трансдукції сигналу від B2R та шляхи 

надходження Са2+ в цитоплазму для запуску скоротливої відповіді міоциту. 
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показники. Протилежними за дією є кальцієві помпи різних типів. Представники 

цієї групи транспортерів присутні у плазматичній мембрані і забезпечують 

викачку Са2+ в міжклітинний простір, а також в ЕПР де сприяють накопиченню 

цих катіонів в депо. Ефективність роботи кальцієвих помп значною мірою 

визначатиме характер розслаблення, хоча на процес впливає тривалість 

відкритого стану каналів, дії агоніста з рецептором, робота ланцюга трансдукції 

та інші фактори. Виходячи з цього, ми використовували неселективний блокатор 

кальцієвих каналів Gd3+, який сприяє зниженню надходження Ca2+ в цитоплазму. 

Криву скоротливої відповіді гладеньком'язової смужки розділяли на фази 

скорочення і розслаблення та аналізували окремо для оцінки можливого впливу 

на кожну з них похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів. 

Скорочення 

Розрахунок ефективності застосування блокатора та відповідної сполуки 

проводили відносно початкових значень брадикінін-індукованого скорочення. 

Контрольними значеннями виступали показники максимальної нормованої 

швидкості скорочення у присутності 3·10-4 М Gd3+, зниження Vn за таких умов 

складає 23,1% (рис. 3.19, 3.20). 

Зниження загального кальцієвого струму в цитоплазму клітини завдяки 

присутності Gd3+ прияє сповільненню скоротливої відповіді гладеньком'язової 

смужки. На фоні цього сполуки МХ-2011, МХ-1906, МХ-1664 та МХ-1626 не 

виявляють додаткової активності (рис. 3.19, 3.20). Натомість, речовина МХ-1925 

додатково знижує Vn на 31% відносно контрольного показника. Попередньо, ми 

відмітили її як таку, що можливо володіє здатністю взаємодіяти з B2R і 

викликати ефекти схожі до des-Arg9-брадикінін ацетату. 
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Рис. 3.19. Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів (10-6 М) на 

максимальну нормовану швидкість брадикінін-індукованого скорочення в 

присутності Gd3+ (300 мкМ) («0» - Vn брадикінін-індукованого скорочення, 

контроль – в присутності Gd3+) (M±SD; *p<0,05) 

 
Не виявляють додаткового впливу на Vn сполуки МХ-2004 та МХ-1785 

(рис. 3.19, 3.20). Статистично достовірні зміни показника викликає присутність 

у розчині МХ-1828 і МХ-1775, де спостерігається додаткове зниження відносно 

контрольного значення на 19% та 21% відповідно. 

Отже, сполуки МХ-1925, МХ-1828, МХ-1775 виявляють активність 

відносно брадикінін-індукованого скорочення за умов зниженого притоку іонів 

кальцію в цитоплазму клітин, що забезпечується присутністю Gd3+.  
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Рис. 3.20. Вплив 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-

2-онів (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість брадикінін-індукованого 

скорочення в присутності Gd3+ (300 мкМ) («0» - Vn брадикінін-індукованого 

скорочення, контроль – в присутності Gd3+) (M±SD; *p<0,05) 

 
Якщо порівнювати активність досліджуваних похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів, то сполуки МХ-1775, МХ-1925 та МХ-1828 не 

відрізняються за ступенем активності (рис. 3.20). Відносно інших речовин, 

найбільші ефекти виявлено для МХ-1925, додаткове зниження Vn становить 

близько 20% між МХ-2004, МХ-2011, МХ-1906, МХ-1664 та МХ-1626, дещо 

менше між МХ-1785 – 10%. Для сполук МХ-1775 та МХ-1828, які виявляють 

активність відносно механо-кінетичних параметрів контрольних скорочень, ці 

показники становлять близько 12-15% та 5-6% відповідно (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Різниця максимальної нормованої швидкості брадикінін-

індукованого скорочення за присутності похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів (10-6 М) та Gd3+ (300 мкМ) («0» - Vn брадикінін-

індукованого скорочення, контроль – в присутності Gd3+; без урахування різниці 

контрольних значень) (M±SD; ※,○,∆p<0,05) 

 

Розслаблення 

Характер процесів розслаблення визначає значно більша кількість 

параметрів. До них належать максимальна концентрація [Ca2+]цит, швидкість 

притоку та відтоку катіонів з цитоплазми, тривалість взаємодії агоністу з 

рецепторами, рівень їх присутності на плазматичній мембрані, процеси 

десенситизації та ін. Чутливість кожного з цих процесів до дії певної речовини 

виявлятиметься у зміні швидкості розслаблення. Зменшення [Ca2+]цит за рахунок 

присутності Gd3+сприятиме прискоренню розслаблення, що ми спостерігаємо на 

експериментальних даних. Зростання Vn за цих умов складає 7,1% (рис. 3.22). 
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Отримане значення слугувало контрольним показником для порівняння дії 

похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів. 
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Рис. 3.22. Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів (10-6 М) на 

максимальну нормовану швидкість розслаблення в присутності Gd3+ (300 мкМ) 

(«0» - Vn брадикінін-індукованого розслаблення, контроль – в присутності Gd3+) 

(M±SD; *р<0,05) 

 

Присутність у розчині МХ-2011 сприяє зростанню показника на 34,88%, 

МХ-1664 – 35,8%, МХ-1925 – 11,2%, МХ-1626 – 7,86%. Значне прискорення 

швидкості розслаблення характеризує насамперед зниження максимальних 

значень концентрації катіону. І, виходячи з отриманих результатів, сполуки МХ-

2011 та МХ-1664 сильно впливають на показник, що є можливим свідченням їх 

неспецифічної дії на механізми підтримки кальцієвого гомеостазу або спряжених 

процесів. Додавання МХ-1906 забезпечує зниження Vn розслаблення порівняно 

з контролем на 37,03%, а при відсутності Gd3+ на 29,89% (рис. 3.22, 3.23). 

Враховуючи попередні результати, МХ-1906 володіє принципово відмінними 
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механізмами впливу на брадикінін-індуковане скорочення відносно інших 

досліджуваних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів. 

Не виявлено впливу МХ-2004 та МХ-1785 на Vn розслаблення брадикінін-

індукованого скорочення (рис. 3.22, 3.23). Ці сполуки, в попередніх 

дослідженнях, володіли мінімальною активністю (МХ-1785) або повною її 

відсутністю (МХ-2004). 
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Рис. 3.23. Вплив 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів 

(10-6 М) на максимальну нормовану швидкість розслаблення в присутності Gd3+ 

(300 мкМ) («0» - Vn брадикінін-індукованого розслаблення, контроль – в 

присутності Gd3+) (M±SD; *р<0,05) 

 

Для речовин МХ-1828 та МХ-1775 характерне додаткове зростання 

показника максимальної нормованої швидкості розслаблення на 6,59 та 6,82% 

відповідно.  

Присутність у розчині інкубації Gd3+ дозволило ідентифікувати похідні 3-

заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів, які додатково впливають на процеси 
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скорочення та розслаблення. Речовини, які, як ми вважаємо, потенційно можуть 

взаємодіяти з B2R МХ-1828, МХ-1775 та МХ-1925 знижують Vn скорочення та 

з практично однаковою силою діють на процеси розслаблення. Інші сполуки не 

виявляють активності відносно скорочення, але процеси розслаблення виявились 

чутливими до дії МХ-2011, МХ-1664, менший ефект характерний для МХ-1626. 

Ми припускаємо, що МХ-1906 діє на брадикінін-індуковане скорочення за 

принципово відмінними механізмами. 

При порівнянні активності сполук ми не виявили різниці між МХ-2011 та 

МХ1664 (рис. 3.24). Але статистично достовірні відмінності характерні для них 

та МХ-2004, МХ-1775, МХ-1925, МХ-1785, МХ-1626 та МХ-1828 на рівні 10-

15%.  
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Рис. 3.24. Різниця максимальної нормованої швидкості брадикінін-

індукованого розслаблення за присутності похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів (10-6 М) та Gd3+ (300 мкМ) («0» - Vn брадикінін-

індукованого скорочення, контроль – в присутності Gd3+; без урахування різниці 

контрольних значень) (M±SD; *,※,○,∆p<0,05) 
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Різниця між МХ-1906, за рахунок прискорення Vn і дії в протилежному 

напрямку від інших похідних, становить від 55-57% (МХ-2011, МХ-1664) до 23-

35% (для інших досліджуваних сполук) (рис. 3.24). Незначні відмінності в 

активноcті виявлено в групі речовин, які не змінюють Vn брадикінін-

індукованого розслаблення за присутності Gd3+. Так МХ-2004 має нижчу 

активність на 5-6% відносно МХ-1775, МХ-1925, МХ-1626 та МХ-1828. 

Можливо, такі ефекти пояснюються різним ступенем взаємодії 

досліджуваних сполук з різними біологічними мішенями. Мінімальні зміни 

фізико-хімічних характеристик мембран, впливатимуть на активність 

інтегральних білкових комплексів, як наслідок, спостерігатимуться зміни 

провідності іонів, активності ензимів та ін. 

 

3.4.2. Ефект 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів на брадикінін-

індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів у присутності 

верапамілу 

 

Однією з основних складових зростання рівня Са2+ в цитоплазмі міоцитів 

є кальцієві струми плазматичної мембрани, які забезпечують потенціал-чутливі 

кальцієві канали. Їх блокування дозволяє зменшити силу скорочення майже 

вдвічі, що дозволяє виявити високоспецифічні додаткові взаємодії сполук з 

процесами ініціації скорочення, так як слабкий вплив маскуватиметься сильним 

інгібіторним ефектом. Одним з класичних блокаторів такого типу є верапаміл. 

Як і в попередніх дослідженнях з використанням Gd3+, ми оцінювали вплив 

похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на Vn брадикінін-індукованого 

скорочення і розслаблення. 

Скорочення 

Як і передбачалося, додавання у розчин інкубації смужок гладеньких 

м’язів верапамілу сприяє сильному зниженню Vn скорочення – на 49,3% (рис. 

3.25, 3.26). За таких умов статистично достовірні відмінності Vn скорочення 

виявлено лише для MX-1828. Присутність сполуки забезпечує додаткове 
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зниження параметра на 31% (рис. 3.25). Додавання інших похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів не впливає на показник (рис. 3.25, 3.26). 
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Рис. 3.25. Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів (10-6 М) на 

максимальну нормовану швидкість скорочення в присутності верапамілу 

(1 мкМ) («0» - Vn брадикінін-індукованого скорочення, контроль – в присутності 

верапамілу) (M±SD; *р<0,05) 
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Рис. 3.26. Вплив 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів 

(10-6 М) на максимальну нормовану швидкість скорочення в присутності 

верапамілу (1 мкМ) («0» - Vn брадикінін-індукованого скорочення, контроль – в 

присутності верапамілу) (M±SD; *р<0,05) 
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Можна припустити, що сила та специфічність дії сполук, які попередньо 

виявляли активність недостатня для її ідентифікації у присутності верапамілу. 

Порівняння активності досліджуваних сполук виявили відмінності між 

МХ-1828 та МХ-2004, МХ-1925, МХ-1664, що становлять 7-10%, більша різниця 

виявлена для МХ-1775 – близько 18%. 
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Рис. 3.27. Різниця максимальної нормованої швидкості брадикінін-

індукованого скорочення за присутності похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів (10-6 М) та верапамілу (1 мкМ) («0» - Vn брадикінін-

індукованого скорочення, контроль – в присутності верапамілу; без урахування 

різниці контрольних значень) (M±SD; ∆p<0,05) 
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Розслаблення 

Присутність верапамілу в розчині сприяє прискоренню розслаблення а 

забезпечує зростання Vn на 10% (рис. 3.28). Додавання похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів не впливає на показник. 
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Рис. 3.28. Вплив 3-ариламіно- (А), 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-

бензодіазепін-2-онів (Б) (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

розслаблення в присутності верапамілу (1 мкМ) («0» – Vn брадикінін-

індукованого розслаблення, контроль – в присутності верапамілу) (M±SD; 

*р<0,05) 

 
Отже, на фоні сильного інгібування скорочення гладеньком’язових 

смужок викликаного присутністю верапамілу, ми спостерігаємо активність МХ-

1828 – додаткове зниження Vn скорочення. Для інших речовини, МХ-1775, МХ-

1925, які володіють цікавими ефектами відносно брадикінін-індукованого 

скорочення, не виявлено активності за таких умов. Можливо похідні 3-

заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів впливають на різні мішені, що залучені в 

активації транспортерів кальцію. Для перевірки гіпотези ми використали 2-

аміноетоксидифенілборат, що блокує IP3-рецептори ЕПР. Це інший шлях 

збільшення [Ca2+]цит, що забезпечується викидом катіону з депо при брадикінін-

індукованому скороченні. 
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3.4.3. Ефект 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів на брадикінін-

індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів в присутності 2-

аміноетоксидифенілборату 

 

Для повноти уявлення про дію похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів ми вимкнули кінцеві ефектори ланцюга трансдукції сигналу B2R – 

рецептори IP3 ЕПР.  

Скорочення 

Основний внесок у зростанням [Ca2+]цит та ініціацію процесів скорочення у 

присутності 2-аміноетоксидифенілборату забезпечують вхідні кальцієві струми 

плазмалеми. Додаткові ефекти, які виявлятимуть досліджувані сполуки 

насамперед будуть наслідком їх дії на стан мембрани, активність її каналів та 

спряжені процеси. Зниження Vn скорочення гладеньких м’язів у присутності 2-

аміноетоксидифенілборату складає 44,5% (рис. 3.29).  
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Рис. 3.29. Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів (10-6 М) на 

максимальну нормовану швидкість скорочення в присутності 2-

аміноетоксидифенілборату (0,1 мкМ) («0» – Vn брадикінін-індукованого 

скорочення, контроль – в присутності 2-аміноетоксидифенілборату) (M±SD; 

*р<0,05) 
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За таких умов додаткові ефекти виявляють дві сполуки – МХ-1775 та МХ-

1626. Їх присутність у розчині інкубації сприяє додатковому зниженню Vn на 

10,3% для МХ-1626 та 7,5% – МХ-1775. Інші похідні 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів не впливають на параметр (рис. 3.29, 3.30). 

Виявлені ефекти не значні відносно основної дії 2-

аміноетоксидифенілборату. Враховуючи попередні результати, можна 

припустити, що дані сполуки можуть діяти на кальцієву провідність 

плазматичної мембрани. 
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Рис. 3.30. Вплив 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів 

(10-6 М) на максимальну нормовану швидкість скорочення в присутності 2-

аміноетоксидифенілборату (0,1 мкМ) («0» - Vn брадикінін-індукованого 

скорочення, контроль – в присутності 2-аміноетоксидифенілборату) (M±SD; 

*р<0,05) 

 

На фоні 2-аміноетоксидифенілборату не виявляє активності МХ-1828, яка 

пригнічувала параметри скоротливої відповіді гладеньких м’язів за дії 
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верапамілу. Можна припустити, що сполука має високу специфічність відносно 

B2R та спряженого з ним ланцюга трансдукції сигналу. 

Порівняння активності досліджуваних сполук не виявлено різниці між 

МХ-1775 та МХ-1626, але їх активність вища ніж інших похідних 3-замщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів, за винятком МХ-1925 та МХ-2004, на 5-7% (рис. 3.31).  
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Рис. 3.31. Різниця максимальної нормованої швидкості брадикінін-

індукованого скорочення за присутності похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів (10-6 М) та 2-аміноетоксидифенілборату (0,1 мкМ) («0» - Vn 

брадикінін-індукованого скорочення, контроль – в присутності 2-

аміноетоксидифенілборату; без урахування різниці контрольних значень) 

(M±SD; ※,∆p<0,05) 
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Розслаблення 

2-аміноетоксидифенілборат сприяє прискоренню процесів розслаблення 

збільшуючи Vn на 9,4%. Досліджуваний спектр похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів не впливає на даний параметр (рис. 3.32). 
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Рис. 3.32. Вплив 3-ариламіно- (А), 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-

бензодіазепін-2-онів (Б) (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

скорочення в присутності 2-аміноетоксидифенілборату (0,1 мкМ) («0» - Vn 

брадикінін-індукованого розслаблення, контроль – в присутності 2-

аміноетоксидифенілборату) (M±SD; *р<0,05) 

 

Отже, дві сполуки – МХ-1775 та МХ-1626 здатні зменшувати максимальну 

нормовану швидкість брадикінін-індукованого скорочення на фоні блокатора 

IP3-рецепторів ЕПР. Це може бути свідченням їх дії на кальцієві канали 

плазматичної мембрани або змінювати фізико-хімічні властивості самого 

біліпідного шару шляхом інтеграції в його структуру. Враховуючи незначні 

зміни, які викликають ці сполуки можна припустити неспецифічні слабкі 

взаємодії. 
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3.5. Вплив похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на розвиток 

кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м’язів 

шлунку щурів 

 

Динамічні особливості кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого 

скорочення визначаються активацією основного шляху запуску скоротливої 

відповіді, що включає фосфоліпазу С та рецептори IP3 ендоплазматичного 

ретикулуму [69]. Визначення форми та амплітуди процесу наростання/зниження 

рівня [Ca2+]цит дозволяє зробити припущення про можливі ланки впливу 

досліджуваних речовин. Разом з тим, вивчення динаміки змін 

цитоплазматичного кальцію дозволить підтвердити або спростувати гіпотези, 

сформовані на основі результатів тензометричних досліджень скорочення 

смужок гладеньких м’язів. Варто відмітити, що розподіл кінінових B2R 

нерівномірний по всій тканині. Це підтверджують імунобіологічні дослідження 

з використанням моноклональних антитіл на кровоносних судинах щурів та 

людини. Локалізація та кількість рецепторів не є видоспецифічним явищем і 

залежить від віку [59]. Кількість клітин з присутніми кініновими рецепторами 

різних типів на поверхні може варіювати залежно від функціонального стану 

організму, запальних процесів тканини, експресії прозапальних цитокінів та 

інших факторів. Доведено присутність популяцій обох типів B1 та B2 кінінових 

рецепторів у шлунково-кишковому тракті, що визначає двофазну скоротливу 

відповідь на аплікацію брадикініну [41]. 

Основним ініціатором скоротливої відповіді гладеньких м’язів виступають 

Са2+, які активують спектр ензимів та сприяють взаємодії актину з міозином. 

Динаміка наростання та зниження концентрації [Ca2+]цит залежить від багатьох 

факторів. Насамперед виявлятиметься вплив на основний шлях запуску 

механізмів, що сприяють скороченню. В нашому випадку ними виступають 

шляхи трансдукції сигналу від B2R, які включають ФЛС та активацію IP3-

рецепторів ЕПР. Наступний розвиток збудження супроводжується відкриттям 

кальцієвих каналів плазматичної мембрани, включенням в процес динаміки 

катіону активних транспортерів ЕПР та ПМ. 
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За умови впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на одну з 

ланок підтримки кальцієвого гомеостазу або ініціації брадикінін-індукованого 

скорочення, ми спостерігатимемо зміну динамічних особливостей кальцієвої 

відповіді міоцитів. Однією з проблем таких сліджень полягає в нерівномірному 

розподілі B2R по тканині, тому класичні дослідження культури клітин 

вимагають перевірки значної кількості клітин та вивчення їх динамічних 

характеристик. Руйнування нативної структури тканини супроводжується 

десенситизацією B2R та їх заміною індуктивними B1R, що спотворює 

результати. Нами вибраний підхід вивчення динаміки Ca2+ у міоцитах за 

максимально наближених до природніх умовах – смужках тканини. Подібні 

дослідження практикуються для вивчення відповіді клітин гладеньких м’язів 

[40]. Важливо відмітити, особливості конфокальної мікроскопії дозволяють 

вивчати частину зразка певної товщини [146], що звужує можливості 

досліджень, враховуючи структуру м’язового шару шлунку. Частка міоцитів має 

низьку присутність B2R на плазматичній мембрані, яких недостатньо для 

ініціації скоротливої відповіді, тому не всі присутні у полі зору клітини здатні 

відповідати на аплікацію брадикініну. Враховуючи вищенаведені особливості, 

ми провели дослідження впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення міоцитів. 

Приклад реєстрації змін концентрації Са2+ наведено на рис. 3.33. 

Для порівняння впливу використовували показники часу виходу на 

максимум (яскравість флуоресценції зразка), амплітуду та час виходу на базову 

лінію. Порівняння активності дії сполук проводили відносно аналогічних 

показників брадикінін-індукованого скорочення та присутності des-Arg9-

брадикінін ацетату. Враховуючи особливості запису динаміки та умов 

експерименту роздільна здатність становила 20 с. 
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Рис. 3.33. Зміни яскравості флуоресценції Fluo-3 брадикінін-індукованого 

скорочення 

 

3.5.1. Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів на 

динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення гладеньких 

м’язів шлунку щурів 

 

Максимальне значення концентрації Са2+ в цитоплазмі міоцитів за 

відсутності інгібіторів досягається через 20 с після аплікації брадикініну, а 

зростання становить 210% від початкового значення. Відновлення концентрації 

до початкового рівня триває протягом 120 с. Перераховані параметри вибрані 

контрольними для порівняння дії досліджуваних похідних бензодіазепінів. 

Інкубування смужок гладеньких м’язів у розчині Кребса з des-Arg9-

брадикінін ацетатом (10-6 М) забезпечує зниження амплітуди, яке становить 

153% відносно початкового значення (рис. 3.34). Максимальне значення 

концентрації Са2+ тримається 40 с. Відновлення початкового рівня [Ca2+]цит 

триває 80 с. Отже, конкурентне інгібування B2R сприяє зниженню амплітуди 

кальцієвої відповіді на 57% та зменшення тривалості відновлення на 40 с. 
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Додавання до розчину інкубації МХ-1785 забезпечує незначне зниження 

амплітуди відносно контролю (19%), яке складає 191% від початкового рівня 

(рис. 3.34). Відновлення початкового рівня триває 240 с. Сполука не здатна 

сильно впливати на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого 

скорочення. Враховуючи попередні результати дослідження впливу речовини на 

зміну максимальної швидкості скорочення, можна припустити слабкий вплив 

МХ-1785 на брадикінін-індуковане скорочення. 
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Рис. 3.34. Вплив MX-1785 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 
Для сполуки характерна затримка відновлення базальної концентрації Са2+ 

в цитоплазмі порівняно з контролем. Можливо, присутні неспецифічні взаємодії 

з компонентами клітини, які впливають на кальцієву провідність. 

Практично ідентичний характер динаміки [Ca2+]цит виявлено для МХ-1906. 

Зростання концентрації становить 190%, що на 20% нижче контрольних 

скорочень. Тривалість виходу на показник становить 20 с, а відновлення 

базального рівня 200 с (рис. 3.35). Як і попередня сполука МХ-1906 не володіє 
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здатністю сильно впливати на брадикінін-індуковане скорочення. Хоча 

спостерігаються відмінності в характері кривої відновлення концентрації 

[Ca2+]цит. Для МХ-1906 вона практично співпадає з контрольною, на відміну від 

МХ-1785 (рис. 3.34). 
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Рис. 3.35. Вплив MX-1906 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 
Дослідження впливу сполуки МХ-1664 на зміну Vn скорочення при 

некумулятивному збільшенні концентрації брадикініну виявили її здатність 

сильно зменшувати показник. Тому, можна припустити, що речовина матиме 

вплив на динаміку кальцієвої відповіді. Час виходу на максимальне значення 

концентрації не відрізняється від контрольних показників і становить 20 с (рис. 

3.36). Відновлення базального рівня відбувається протягом 140 с. Зростання 

кількості [Ca2+]цит становить 175% від початкового значення. Спостерігається 

зниження амплітуди кальцієвої відповіді на 35%. Як і попередньо описані 

сполуки, МХ-1664 сприяє пролонгуванню фази відновлення початкового рівня 
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Са2+ в цитоплазмі відносно контролю. Характер кривої релаксації наближається 

до лінійного та не відповідає такому контрольних зразків. 
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Рис. 3.36. Вплив MX-1664 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 

Цікаві ефекти отримані для МХ-1626. Присутність сполуки в розчині 

забезпечує зростання рівня [Ca2+]цит на 162% відносно початкового значення 

(рис. 3.37). Такий рівень наближається до des-Arg9-брадикінін ацетату (153%). 

Причому відбувається зниження швидкості наростання [Ca2+]цит – показник 

досягає максимального значення за 40 с. Відновлення триває 120 с, що відповідає 

контрольним показникам. Отримані особливості кальцієвої динаміки можна 

трактувати як сильний вплив на брадикінін-індуковане скорочення і, 

враховуючи показники за дії des-Arg9-брадикінін ацетату, можна припустити 

селективність дії МХ-1626 відносно B2R або основних складових регуляції 

кальцієвого гомеостазу. 
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Рис. 3.37. Вплив MX-1626 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 

Серед спектру похідних 3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-

онів сполука МХ-1828 володіє особливими ефектами відносно динаміки 

кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення. Її присутність у 

розчині інкубації забезпечує зростання [Ca2+]цит на 132%, що менше аналогічних 

значень за додавання des-Arg9-брадикінін ацетату (рис. 3.38). Причому 

тривалість виходу на максимум складає 60 с, а відновлення базального рівня – 

100 с. Для сполуки характерний період підтримки сталого рівня концентрації 

[Ca2+]цит протягом 40 с. Отримані особливості змін концентрації іонів кальцію в 

цитоплазмі дозволяють припустити механізми дії МХ-1828 схожі до des-Arg9-

брадикінін ацетату.  
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Рис. 3.38. Вплив MX-1828 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 

3.5.2. Вплив 3-алокси-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів на динаміку 

кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення гладеньких 

м’язів шлунку щурів 

 

Як описано попередньо, сполука МХ-2004 володіє практично базовою 

структурою даної групи речовин. Її додавання до розчину інкубації гладеньких 

м’язів не впливає на Vn, тому вплив на динаміку розвитку кальцієвої відповіді 

брадикінін-індукованого скорочення виявився незначний (рис. 3.39). Час виходу 

на максимальний рівень концентрації кальцію, що складає 186% – 20 с, 

відновлення – 120 с. Від контрольних показників отримані параметри практично 

не відрізняються. Незначні відмінності характерні для амплітуди і становлять 

24%. Характер отриманої кривої не відрізняється від контрольної. Отже, як і 
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передбачалося, сполука МХ-2004 не здатна впливати на брадикінін-індуковане 

скорочення гладеньких м’язів. 
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Рис. 3.39. Вплив MX-2004 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 

Практично ідентичні результати до МХ-2004 отримано для МХ-2011. 

Максимальна концентрація кальцію в цитоплазмі міоцитів складає 183% 

відносно початкової. Час виходу на це значення становить 20 с, відновлення до 

початкової – 120 с. Часові характеристики не відрізняються від контрольних, а 

зниження амплітуди кальцієвої відповіді складає 27% (рис. 3.40). 

Попередні дослідження не виявили значного впливу МХ-2011 на 

брадикінін-індуковане скорочення, тому, можливо, особливості дії сполуки 

несуть неспецифічний характер. 

МХ-2004 та МХ-2011 мають практично однакову хімічну структуру, яка не 

є визначальною для специфічної взаємодії з B2R або шляхом трансдукції 

сигналу. 
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Рис. 3.40. Вплив MX-2011 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 

Серед сполук даної групи найбільшою активністю володіє МХ-1775. Його 

присутність у розчині інкубації забезпечує зниження амплітуди кальцієвої 

відповіді брадикінін-індукованого скорочення на 89% відносно контролю і 

складають 121% (рис. 3.41). Тривалість наростання до максимального значення 

концентрації [Ca2+]цит становить 80 с, що значно повільніше контрольного 

показника (20 с). Відновлення також тривале в часі і складає 160 с. Характер 

кривої не схожий на контрольні та за присутності des-Arg9-брадикінін ацетату, 

що свідчить про відмінні механізми дії. Отже, сполука МХ-1775 сильно впливає 

на динамічні характеристики кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого 

скорочення міоцитів. На відміну від інших речовин групи 3-алокси-1,2-дигідро-

3H-1,4-бензодіазепін-2-онів особливості хімічної структури сполуки дозволяють 

взаємодіяти з компонентами залученими у трансдукції сигналу від B2R та 

складовими регуляції кальцієвого гомеостазу при ініціації скоротливих процесів. 
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Рис. 3.41. Вплив MX-1775 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD; *р<0,05) 

 

3.5.3. Вплив 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів на 

динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення гладеньких 

м’язів шлунку щурів 

 

Представником сполук даної групи є МХ-1925. Її присутність у розчині 

інкубації забезпечує ефекти схожі до МХ-1775. Спостерігається сповільнення 

фази зростання концентрації іонів кальцію в цитоплазмі міоцитів, що триває 100 

с з виходом на максимальне значення в 142% від базального рівня (рис. 3.42). 

Відновлення триває 180 с. Попередньо сполука виявляла високу активність 

відносно зміни Vn брадикінін-індукованого скорочення, але додавання 

інгібіторів кальцієвих каналів (верапамілу та 2-аміноетоксидифенілборату) 

сприяє зникненню подібних ефектів. Можна припустити слабку дію сполуки на 

B2R або шлях трансдукції сигналу. Також можливо присутні інші мішені 

пов’язані з регуляцією кальцієвого гомеостазу клітини. 
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Рис. 3.42. Вплив MX-1925 (10-6 М) на динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-

індукованого (10-6 М) скорочення (M±SD;*р<0,05) 

 

3.6. Вплив 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів на потенціал- та 

карбахолін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Одним з основних етапів пошуку сполук, які потенційно виступають 

ефекторами певного сигнального шляху клітин являється їх специфічність. В 

основі лежить відсутність дії на інші механізми регуляції скорочення гладеньких 

м’язів. З боку нервової системи гладенькі м’язи шлунку піддаються регуляції 

посередництвом ацетилхоліну. Поверхневі холінові рецептори при взаємодії з 

ним запускають каскад реакцій спрямованих на активацію скоротливого 

процесу. Крім цього, в лабораторних дослідженнях для ініціації скорочення 

використовують здатність гладеньких м’язів реагувати на зміну потенціалу 

плазматичної мембрани. В цьому випадку активуються потенціал-чутливі 

канали плазматичної мембрани, які сприяють скороченню. 
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3.6.1. Карбахолін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку 

щурів 

 

Додавання до розчину інкубації похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-

2-онів не викликає статистично достовірних змін максимальної нормованої 

швидкості скорочення гладеньких м’язів (рис. 3.43 А, Б). 
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Рис. 3.43. Вплив 3-ариламіно- (А), 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-

1,4-бензодіазепін-2-онів (Б) (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

скорочення карбахолін-індукованого скорочення (контроль – карбахолін-

індуковане скорочення без інгібіторів) (M±SD; *р<0,05) 

 

Аналогічні результати отримані і для розслаблення (рис. 3.44 А, Б) 
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Рис. 3.44. Вплив 3-ариламіно- (А), 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-

1,4-бензодіазепін-2-онів (Б) (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

карбахолін-індукованого розслаблення (контроль – карбахолін-індуковане 

розслаблення без інгібіторів) (M±SD; *р<0,05) 

 

3.6.2. Потенціал-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів 

 

Потенціал-індуковане скорочення базується на штучній зміні мембранного 

потенціалу розчином з високою концентрацією іонів калію, що забезпечує 

активацію потенціал-чутливих каналів натрію та кальцію, запускаючи тим самим 

м’язове скорочення. Присутність в інкубаційному розчині 3-заміщених 1,4-

бенздіазепін-2-онів не впливає на параметри потенціал-індукованого скорочення 

(рис. 3.45) та розслаблення (рис. 3.46). 
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Рис. 3.45. Вплив 3-ариламіно- (А), 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-

1,4-бензодіазепін-2-онів (Б) (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

потенціал-індукованого скорочення (контроль – потенціал-індуковане 

скорочення без інгібіторів) (M±SD; *р<0,05) 

 

Незважаючи на відсутність статистично достовірних відмінностей Vn 

скорочення контрольних зразків та за присутності МХ-1775 і МХ-1626, ми 

спостерігаємо незначне зниження показників при додаванні цих сполук. 
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Рис. 3.46. Вплив 3-ариламіно- (А), 3-алокси- та 3-ариліден-1,2-дигідро-3Н-

1,4-бензодіазепін-2-онів (Б) (10-6 М) на максимальну нормовану швидкість 

потенціал-індукованого розслаблення (контроль – потенціал-індуковане 

розслаблення без інгібіторів) (M±SD; *р<0,05) 
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3.7. Порівняльний аналіз похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів з найвищою біологічною активністю 

 

Брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку має 

двофазний характер. Такі особливості, як вважається, визначаються активацією 

В2R, який власне ініціює скоротливу відповідь. Дослідження, проведені на 

кишечнику показують, що при аплікації БК відбувається релаксація з наступним 

скороченням. Вчені вважають, що такий ефект визначається лише дією на B2R, 

причому характер відповіді залежить від сусідніх міоцитів, які здатні 

сенсибілізувати скорочення один одного. Зростання рівня цитоплазматичного 

кальцію в окремих клітинах відповідає класичним уявленням однофазної кривої 

[205]. Клубова кишка не реагує розслабленням, але скорочення має дві фази, що 

визначаються активацією одного рецептора [124]. 

Виходячи з літературних даних, ми вважаємо, що основним рецептором 

брадикініну шлунку є B2R за умови відсутності запалення та механічних 

пошкоджень цілісності тканин ШКТ. Двофазність відповіді визначається 

зв’язками між міоцитами, а швидкість першої фази скорочення забезпечується 

безпосередньою активацією B2R з наступним запуском відповідного ланцюга 

трансдукції сигналу. Тому, аналіз дії похідних 3-заміщених бензодіазепін-2-онів 

здійснювали саме за цими параметрами. 

Використання інгібіторів різного типу дозволяє виключити ланки 

трансдукції сигналу від брадикінінових рецепторів та виявити можливий 

синергізм чи антагонізм їх дії з 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онами. Як 

описано попередньо, при взаємодії брадикініну з B2R активується Gq білок, що 

в свою чергу призводить до активації фосфоліпази С. Фермент розщеплює 

мембранний фосфоліпід фосфатидилінозитол-4,5-дифосфат з вивільненням 

активних складових: інозитол-1,4,5-трифосфату та диацилгдіцеролу. Для 

активації вивільнення кальцію важливим є саме IP3, який взаємодіє з 

відповідними рецепторами кальцієвих депо міоцитів – ендоплазматичного 

ретикулуму. Завдяки цьому відбувається викид кальцію, подальша активація 

кальцій-чутливих механізмів залучених у скороченні/розслабленні міоцитів. 
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Важливу роль виконують селективні та неселективні кальцієві канали 

плазматичної мембрани. До них належать потенціал-чутливі L- та T-типи, які 

блокуються верапамілом. Ранні дослідження, проведені з метою вивчення дії 

верапамілу на брадикінін-індуковане скорочення показали чутливість 

скоротливого процесу до інгібітора, причому різні ділянки володіють відмінною 

динамікою, що вказує на різницю в шляхах трансдукції або ізоформі В2 

рецептора [34]. Неспецифічне блокування різних типів кальцієвих каналів 

забезпечується іонами-антагоністами, які здатні конкурувати за селективний 

фільтр або неспецифічно взаємодіяти з алостеричними центрами безпосередньо 

каналу чи спряженого з ним рецептора. До групи таких речовин належать іони 

рідкісноземельних металів. Найбільш широко з цією метою застосовують Gd3+. 

Його присутність дозволяє знизити загальний кальцієвий струм направлений 

всередину клітиниv [166]. Одним з ключових етапів активації скорочення при дії 

брадикініну  є IP3-залежний вихід Са2+ з ЕПР. Для блокування IP3-рецепторів 

використовують 2-аміноетоксидифенілборат [8, 9]. Сполука здатна впливати на 

провідність TRP-каналів. Використання кожного з цих блокаторів дозволяє 

вимкнути основні шляхи надходження кальцію в цитоплазму при активації 

кінінових рецепторів. 

Згідно отриманих результатів спектр досліджуваних похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів можна розділити на 3 групи. До першої віднесли 

сполуки, які не впливають або слабко змінюють параметри брадикінін-

індукованого скорочення – МХ-2004, МХ-2011, МХ-1785. Для них не характерні 

значні зміни (не більше 10%) максимальної нормованої швидкості по мірі 

зростання концентрації брадикініну, практично відсутня залежність від рівня 

присутності сполуки в розчині. Зміни рівня амплітуди кальцієвої відповіді 

складають близько 20-25%, що можливо пов’язано зі змінами параметрів 

біліпідного шару мембран, в які сполуки, з подібною хімічною гідрофобною 

структурою, здатні вбудовуватись (розчинятись). Не виявлено для них і 

характерних ефектів на фоні присутності блокаторів кальцієвих каналів різних 

типів. Можна зробити висновок, що сполуки не володіють специфічністю дії 

відносно брадикінін-індукованого скорочення. 
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Друга група включає МХ-1626 та МХ-1664. Їх присутність у розчині 

інкубації забезпечує сильне зниження Vn брадикінін-індукованого скорочення 

(до 35% при 10-6 М), що практично відповідає параметрам зниження амплітуди 

кальцієвої відповіді (35-40%) за дії цих речовин. Використання інгібіторів 

кальцієвих каналів дозволяє розділити їх за механізмами дії. Додаткове 

інгібування на фоні 2-аміноетоксидифенілборату характерне для МХ-1626, і 

відсутнє для МХ-1664. 2-аміноетоксидифенілборату забезпечує вимкнення 

кінцевої ланки ланцюга трансдукції сигналу від B2R – запуск вивільнення Са2+ з 

ЕПР. Тим самим, основним джерелом кальцію можна вважати позаклітинний 

простір, звідки він надходить до цитоплазми через плазматичну мембрану. 

Можливо, сполука МХ-1626 володіє необхідною хімічною і просторовою 

структурою для взаємодії з транспортерами мембран та модифікацією активності 

B2R за алостеричним механізмом. Підтвердженням нашої гіпотези є динаміка 

розвитку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення. МХ-1664 не 

виявляє таких ефектів, тому механізм її дії на брадикінін-індуковане скорочення 

базується на взаємодії з власне рецептором за алостеричним механізмом або 

однією з ланок трансдукції сигналу зважаючи на сильне зниження Vn 

скорочення. 

Третя група сполук включає МХ-1775, МХ-1828 та МХ-1925. Їх спільною 

рисою є поступове зростання Vn скорочення по мірі збільшення концентрації 

брадикініну, а також тривала динаміка рівня Са2+ в цитоплазмі міоцитів. 

Причому, МХ-1925 відносно показників кальцієвої динаміки являється найбільш 

ефективною речовиною. Повний цикл займає 300 с, що в два рази повільніше 

контрольних брадикінін-індукованих скорочень.  

Зважаючи на хімічну структуру досліджуваних сполук всі вони 

представляють собою гідрофобні речовини, які добре проникають через 

мембрану клітини де вони можуть специфічно та неспецифічно взаємодіяти з 

білками за гідрофобним механізмом. Дослідження розчинності похідних 

бензодіазепінів доводять такі властивості [90, 143]. 

Разом з тим, ефективність та специфічність дії визначатиметься здатністю 

взаємодії з окремими мішенями. Насамперед це стосується трансмембранних 
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доменів рецепторних молекул, каналів, ензимів та інших протеїнових 

комплексів, які тим чи іншим чином пов’язані з мембраною. Будь-які зміни 

структури визначатимуть рівень активності білків, і як наслідок, ми 

спостерігатимемо характерні відмінності протікання досліджуваного процесу. 

Для таких взаємодій, крім здатності вбудовуватись в плазматичну 

мембрану, структура бензодіазепіну має володіти необхідною просторовою 

конформацією та положенням полярних і заряджених хімічних груп. Просторова 

структура визначатиме стереохімічну відповідність сайту зв’язування, а 

присутність полярних груп взаємодію та перебудову молекули-мішені. 

Якщо такі особливості структури використати відносно досліджених нами 

похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів, то можна помітити, що сполуки 

з базовою молекулою відповідної групи (МХ-2004, МХ-2011) не виявляють 

активності відносно брадикінін-індукованого скорочення. Положення полярних 

груп також є визначальним фактором. Сполуки МХ-1775, МХ-1828 та МХ-1626 

володіють полярною структурою в однаковому положенні. Останні дві речовини 

належать до групи 3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів. МХ-

1626 має у положенні С5 – о-хлорбензольний радикал. Присутність атома Cl в 

бензольній структурі забезпечує зміщення електронної густини ароматичної 

структури і надання тим самим незначної полярності радикалу. Можливо саме 

цей фактор є визначальним при дії сполуки. МХ-1828 має схожий арильний 

радикал при С5, але на відміну від МХ-1626 в ортоположенні присутня –NO2 

група, яка має повноцінний розподіл зарядів за рахунок донорно-акцепторних 

властивостей атома азоту, в результаті ми спостерігаємо ріст активності відносно 

МХ-1626. Можливо, МХ-1828 володіє афінністю відносно B2R. На такі 

особливості вказують патерни скорочення схожі до des-Arg9-брадикінін ацетату 

в лінійці некумулятивного збільшення індуктора скорочення – брадикініну. При 

блокуванні верапамілом основних транспортерів Са2+ плазматичної мембрани, 

які забезпечують зростання [Ca2+]цит, спостерігається додаткове зниження Vn 

скорочення. При цьому джерелом кальцію є ЕПР, а ініціатором вивільнення IP3 

– кінцевий продукт ланцюга трансдукції сигналу від B2R. Тому, основною 

мішенню дії МХ-1828 можна вважати саме цей шлях. Підтвердженням таких 



115 

припущень служать особливості динаміки кальцієвої відповіді міоцитів, які за 

характером практично відповідають дії des-Arg9-брадикінін ацетату. 

Представником групи 3-алокси-1,2-дигідро-3H-1,4-бензодіазепін-2-онів, 

який виявляє високу активність є МХ-1775. Його структура включає 

алоксирадикал при С5, який володіє полярністю. Такі особливості дозволяють 

виявляти схожість дії з МХ-1828 та МХ-1626. Присутність сполуки у розчині 

інкубації сприяє зміні Vn скорочення схожими до des-Arg9-брадикінін ацетату, 

що дозволяє висунути припущення її взаємодії з B2R або шляхами трансдукції 

сигналу. Для неї характерне інгібування динаміки кальцієвої відповіді, хоча 

характер змін не відповідає таким дії des-Arg9-брадикінін ацетату. Можна 

припустити здатність сполуки взаємодіяти з іншими мішенями в мембрані 

міоцитів, які залучені в кальцієвій динаміці. Частково припущення 

підтверджують результати змін Vn за присутності 2-аміноетоксидифенілборату. 

Спостерігається додаткове зниження максимальної нормованої швидкості 

скорочення, хоча і незначне (близько 10%). За таких умов основним джерелом 

кальцію є позаклітинний простір, по крайній мірі на початкових етапах 

скорочення, тому що при досягненні певного рівня [Ca2+]цит відбувається кальцій-

індуковане вивільнення кальцію [44]. 

Регуляція кальцієвого гомеостазу в гладеньком’язових клітинах має 

складну сітку зв’язків різних компонентів, тому на перших етапах досліджень 

важко ідентифікувати конкретні мішені дії сполуки в умовах тканини або 

окремих клітин. Блокування кінцевих ланок цих шляхів забезпечує вимкнення 

всього ланцюга за рахунок зниження його ефекту на досліджуваний параметр. 

Таким чином, можна ідентифікувати локалізацію чутливого компоненту, що 

звужує коло пошуку мішеней дії досліджуваної речовини. 

Особливими властивостями володіє МХ-1925. Сполуки даної групи 

застосовують як ефективні модифікатори активності ГАМКa рецепторів ЦНС, 

забезпечуючи тим самим анестетичну дію. Тим не менш, перспективним 

напрямком пошуку анестетичних речовин є їх комплексний ефект, що зменшує 

навантаження на організм при вживанні декількох препаратів. Наші дослідження 

вказують на здатність МХ-1925 впливати на брадикінін-індуковане скорочення. 
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Виявлені незначні зміни (7-10%) Vn скорочення по мірі зростання концентрації 

індуктора. За 10-6 М БК спостерігається зростання показника відносно 

контрольних значень. Присутність у розчині іонів Gd3+ дозволило 

ідентифікувати сильний інгібуючий ефект сполуки на Vn скорочення. Хоча 

блокування конкретних шляхів входу Са2+ в цитоплазму не вказує на взаємодії з 

жодним з них. Разом з тим відбувається сповільнення його динаміки в окремих 

міоцитах. Це вказує на здатність МХ-1925 впливати на активність кальцієвих 

транспортерів, які залучені в брадикінін-індукованому скорочення. Можливо 

така дія частково опосередковується взаємодією з B2R, а здатність 

вбудовуватись у мембрани забезпечує модифікацію активності 

трансмембранних доменів білкових комплексів. 

Якщо окремо враховувати відмінності активності сполук відносно 

брадикінін-індукованого скорочення, то виявляється, навіть за умови відсутності 

буди-яких змін спостерігається різний за силою вплив. Особливо добре такі 

зміни ілюструють дослідження дії похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів на брадикінін-індуковане скорочення за присутності Gd3+ (300 мкм). 

Враховуючи такі результати, можна припустити, що кожна окрема речовина 

володіє набором якостей необхідних для взаємодії з мембранами, гідрофобними 

доменами білків, змінюючи при цьому їх характеристики. Такі ефекти 

демонструють здатність сполук, крім основної мішені, неспецифічно впливати 

на інші структури клітин. 

Таким чином, використані сполуки не змінюють рівень загибелі міоцитів у 

культурі клітин, що свідчить про відсутність неспецифічного токсичного впливу. 

Рівень концентрації іонів кальцію в цитоплазмі не піддається значним 

коливанням за присутності сполук і знаходиться в межах 6-10%. Такі коливання 

не є достатніми для запуску процесів апоптозу і виступають модуляторами 

активності міоцитів. 

Враховуючи отримані результати, на основі каскаду трансдукції сигналу 

брадикінінових В2-рецепторів можна побудувати гіпотетичну схему 

потенційних мішеней впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

(рис. 3.47).  
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Згідно результатів МХ-1775, МХ-1626 та МХ-1925 можуть розчинятись у 

біологічних мембранах та взаємодіяти з розміщеними там біологічними 

комплексами, в тому числі B2R. 

МХ-1664 не виявляє специфічної дії на брадикінін-індуковане скорочення, 

але забезпечує зниження Vn та рівень [Ca2+]цит, що може бути свідченням її 

алостеричних взаємодій з B2R. МХ-1828 є найбільш ймовірним кандидатом на 

прямі конкурентні взаємодії з B2R. 

 

 

Рис. 3.47. Потенційні мішені впливу похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-

онів з найвищою біологічною активністю 

 

Інші сполуки (МХ-2004, МХ-2011, МХ-1785) не виявляють вираженої 

активності відносно брадикінін-індукованого скорочення, тому, ми 

припускаємо, що отримані ефекти пов’язані з неспецифічною дією на міоцити. 
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Виходячи з отриманих результатів сполуку МХ-1828 можна 

рекомендувати для подальших досліджень спорідненості до B2R, визначення 

афінності, констант інгібування та можливих взаємодій з іншими структурами 

міоцитів. МХ-1775, МХ-1626, МХ-1925 завдяки ефектам зниження кальцієвого 

струму та інгібування брадикінін-індукованого скорочення потребують 

додаткового вивчення їх взаємодії з мембранами клітини, білковими і 

каталітичними комплексами залученими у процес скорочення. Сполука МХ-

1664 сприяє сильному зниженні максимальної нормованої швидкості брадикінін-

індукованого скорочення, але не виявляє активності в присутності інгібіторів, 

що, можливо, є свідченням взаємодії з однією мішенню ланцюга трансдукції 

сигналу від B2R. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Досліджено вплив похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

основні характеристики брадикінін-індукованого скорочення. 

Присутність сполук у розчині інкубації не викликає загибелі міоцитів 

культури клітин та не забезпечує суттєве підняття рівня базальної концентрації 

цитоплазматичного кальцію достатньої для запуску процесів апоптозу. 

Згідно отриманих результатів спектр досліджуваних похідних 3-заміщених 

1,4-бензодіазепін-2-онів можна розділити на 3 групи. Перша – сполуки, які не 

впливають або слабко змінюють параметри брадикінін-індукованого скорочення 

– МХ-2004, МХ-2011, МХ-1785. Для них не характерні сильні зміни (не більше 

10%) максимальної нормованої швидкості по мірі зростання концентрації 

брадикініну. Суттєво не випливають на динаміку кальцієвої відповіді і не 

виявлять активності за присутності інгібіторів кальцієвих каналів. 

Друга група – МХ-1626 та МХ-1664. Їх присутність у розчині інкубації 

забезпечує сильне зниження Vn брадикінін-індукованого скорочення (до 35% 

при 10-6 М), що практично відповідає параметрам зниження амплітуди кальцієвої 

відповіді (35-40%). Додаткове інгібування на фоні 2-аміноетоксидифенілборату 

характерне для МХ-1626, і відсутнє для МХ-1664. Ми припускаємо різні 

механізми дії, що підтверджують параметри динаміки розвитку кальцієвої 

відповіді цих речовин. 

Третя група сполук включає МХ-1775, МХ-1828 та МХ-1925. Для них 

характерне поступове зростання Vn скорочення по мірі збільшення концентрації 

брадикініну та тривала динаміка рівня Са2+ в цитоплазмі міоцитів. МХ-1925 

відносно показників кальцієвої динаміки є найбільш ефективною. Повний цикл 

займає 300 с, що в два рази повільніше контрольних брадикінін-індукованих 

скорочень. 

Досліджені похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів не впливають на 

механокінетичні параметри карбахолін- та потенціал-індукованих скорочень 

гладеньких м’язів. 
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Згідно отриманих результатів сполуку МХ-1828 можна рекомендувати для 

подальших досліджень спорідненості до B2R. МХ-1775, МХ-1626, МХ-1925 

потребують додаткового вивчення їх взаємодії з мембранами клітини, білковими 

і каталітичними комплексами залученими у процес брадикінін-індукованого 

скорочення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведено аналіз дії похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на 

брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунку щурів. 

1. Присутність у розчині інкубації нових похідних 3-заміщених 1,4-

бензодіазепін-2-онів у концентрації 10-6 М не виявляє токсичних ефектів 

відносно міоцитів суспензії клітин. 

2. Сполуки МХ-1775, МХ-2011, МХ-1664 та МХ-1925 сприяють 

зростанню базального рівня концентрації кальцію на 8%, 11%, 6% та 9% 

відповідно (p<0,05). Речовини МХ-2004, МХ-1906, МХ-1828, МХ-1626, МХ-

1785 не змінюють вибраний показник. 

3. Сполуки МХ-1775, МХ-1828, МХ-1925 виявляють схожість дії до 

конкурентного пептидного інгібітора B2R des-Arg9-брадикінін ацетату за 

некумулятивного збільшення концентрації брадикініну в діапазоні 10-10-10-6 М. 

МХ-1626, МХ-1664 здатні сильно знижувати (до 30-35% (p<0,05)за присутності 

у розчині інкубації 10-6М) максимальну нормовану швидкість брадикінін-

індукованого скорочення. 

4. При додаванні у розчин інкубації Gd3+ (3·10-4 М) спостерігається 

додаткове зниження Vn скорочення для МХ-1925, МХ-1828, МХ-1775 (31%, 

19%, 21% відповідно (p<0,05)) і зростання Vn розслаблення для МХ-1828, МХ-

1775, МХ-2011, МХ-1664, МХ-1925, МХ-1626 (6,6%, 6,8%, 34,9%, 35,8%, 11,2% 

та 7,8% відповідно (p<0,05)). 

5. За присутності у розчині інкубації гладеньких м’язів верапамілу 

(1·10-6 М) МХ-1828 сприяє додатковому зниженню Vn брадикінін-індукованого 

скорочення на 31%. Сполуки МХ-1775 та МХ-1626 забезпечують зниження Vn 

брадикінін-індукованого скорочення на 7,5% та 10,3% відповідно (p<0,05) при 

додаванні 2-аміноетоксидифенілборату (1·10-6 М) у розчин інкубації. 

6. Сполуки МХ-1664, МХ-1626 знижують амплітуду кальцієвої 

відповіді брадикінін-індукованого скорочення на 35-40%, а МХ-1775 та МХ-

1925 здатні сильно сповільнювати динаміку [Ca2+]цит зі зниженням максимальної 

його концентрації на 70%. Речовина МХ-1828 виявляє зміни схожі до des-Arg9-
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брадикініну, що є можливим свідченням її конкурентної взаємодії з B2 

кініновими рецепторами. 

7. Досліджувані похідні 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів не 

виявляють активності відносно потенціал- та карбахолін-індукованих скорочень 

гладеньких м’язів шлунку щурів. 

8. Сполуку МХ-1828 ми рекомендуємо для подальших досліджень 

спорідненості до B2R, а МХ-1775, МХ-1626, МХ-1925 – додаткового вивчення 

їх взаємодії з мембранами клітини, білковими і каталітичними комплексами 

залученими у процес брадикінін-індукованого скорочення. 
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