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powadzonych z pespektyvy systemochowania oraz rozwoju u dzieci pozolrchospolecznymich rodzicow. Obserrlrny - psychopatologia dziecka mo2e
i2one zdotno6ciregulacji wlasnych zari6 niekorzystne drodowisko dla rozworntowanych badaniach autorka koncenzmie regulacji emocjonalnej rodzic6w
porodowanego chorobq dziecka. Ptzenie zale2noScimigdzy poziomem funkki do mentalizowaniajego ro&ic6w.
r gnpie 12rodzic6w. PomiarzdolnoSci
pomoc4 Skali FunkcjonowaniaReflekc narracji wywodzqcejsig z metodologii
! stresu i depresyjnolci oraz sposoby
lixrariuszowymi. Poziom funkcj onowaiadu klinicznego.
ue, l(6rej wyniki wskazujq na istnienie
wania dziecka a poziomem zdolno$ci
nziom zdolno6cido mentalizowaniajest
csu oraz depresyjno6ci
1charakter pilotaZowy. Wnioski sformufk6w maj4 charakter wstgpny oraz wy'
powinno by6 przeprowadzonena wigk-

WPLYW MODYFIKACJI STRUKTURALNYCH
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DO RECEPTOROW5HT1A I5TIT7 SEROTONINOWYCH
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Na przelomie ostatnichlat receptory serotoninowestaly sig obiektem baduhze
wzglgdu na ich potencjalnErolg w zabtnzeniachneurologicznych.Receptory
5HTIA oraz 5}{T7 serotoninoweto siedmiohelikalne,transtemLranowe recep_
rory sprzg2onez bialkiem G. Receptory 5HTIA to miejsce dziatania lek6w
przeciwlgkowych,przeciwdepresyjnych.odgrywaiQone isiotn4 rolg
w chorobie
Alzheimera. Wystgpui4 w korze m6zgowej, ciele migdalo*ugrrrr,
WrzQzone
z bialkiem G typu Gi/Go. Receptory5HT7 odgrywaiq iuz.'Lroig - procesach
termoregulacji i w zaparnigtywaniu.Odpowiedzialne za zabttrzeniafunkcji po_
ryawczych, zmiany nastr.oj6w,mogq by6 r6wniez istotne w leczeniu a"pr"*ii.
Znajdui4 sig w korze m6zgowej, naczyniachkrwionosnych,przewodzieLorad'
kowo-jelitowym. Se sprzgZonez bialkiem G typrr Gs
[], i].
Szeregnaukowych doniesieri pokazuje, iLwiere zwi}zkow wykazul4cychpowinowactwo do omawianegotypu receptor6w zawiera fragment arylopiperazyno-

wyt3l.

w badaniachotr4rmaliSmy nowe N-3-fenylopiperazynowepochodne 5-arylidenohydantoiny.Podczassyntezy modyfikowane tyty pod&awniki we fragmencie fenylopiperazynowym i obszarzebenzylidenohydantoiny oraz dfugoi|
bfcucha wgglowego. Nowe pol4czenia uzysiiwano w tr6jetapowej syntezie:
l) kondensacjaKnoeve_nagla,
2) reakcjaMiisunobu, 3) stapianL w promieniowaniu mikrofalowym.
_otrzyrnanenvi}zku przebadanow kierunku powinowactwa do receptor6w 5HT1A oruz 5HT7 serotoninowych,stosui4cw
[3H]-oH
DPAT, [3H]-LSD oraz [3H]-5-CT jako radioligandy.
wyniki pokazuiq wysokie powinowactwo badanych porqczeitdo omawianych
receptor6w.Dla 5HT1A Ki miedcilo sig ono w graniiach 10-372 nM. zas
dla
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