
r t  ( 12014 )

,DEJKO

TCHANIZM REGULACJI
NW UZTNCILF.CZONYCH
RYCZNIE

dkrmr- Uniwersytet Jagielloirski

powadzonych z pespektyvy systemo-
chowania oraz rozwoju u dzieci pozo-

lrchospolecznym ich rodzicow. Obser-
rlrny - psychopatol ogia dziecka mo2e
i2one zdotno6ci regulacji wlasnych za-
ri6 niekorzystne drodowisko dla rozwo-
rntowanych badaniach autorka koncen-
zmie regulacji emocjonalnej rodzic6w
porodowanego chorobq dziecka. Ptze-
nie zale2noSci migdzy poziomem funk-
ki do mentalizowania jego ro&ic6w.

r gnpie 12rodzic6w. Pomiar zdolnoSci
pomoc4 Skali Funkcjonowania Reflek-
c narracji wywodzqcej sig z metodologii
! stresu i depresyjnolci oraz sposoby
lixrariuszowymi. Poziom funkcj onowa-
iadu klinicznego.

ue, l(6rej wyniki wskazujq na istnienie
wania dziecka a poziomem zdolno$ci
nziom zdolno6ci do mentalizowania jest

csu oraz depresyjno6ci

1 charakter pilotaZowy. Wnioski sformu-
fk6w maj4 charakter wstgpny oraz wy'
powinno by6 przeprowadzone na wigk-

Zeszy\ Naukowe Towarzystwa Doltotant6w U J

AI.TNA DELA*, BEATA DusznrsKA**, GRZEGORZ SATAtr Axx_
JADWIGA HANDZLIK*, ANnnzer J. BoJaRsKt**,

KATERZYNE KI EC-KONONOWICZ*

WPLYW MODYFIKACJI STRUKTURALNYCH
W GRUPIE ARYLIDENOWYCH POCHODNYCH
FENYLOPITERAZYI\{Y NA POWINOWACTWO

DO RECEPTOROW 5HT1A I5TIT7 SEROTONINOWYCH
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Na przelomie ostatnich lat receptory serotoninowe staly sig obiektem baduh ze
wzglgdu na ich potencjalnE rolg w zabtnzeniach neurologicznych. Receptory
5HTIA oraz 5}{T7 serotoninowe to siedmiohelikalne, transtemLranowe recep_
rory sprzg2one z bialkiem G. Receptory 5HTIA to miejsce dziatania lek6w
przeciwlgkowych, przeciwdepresyjnych. odgrywaiQ one isiotn4 rolg w chorobie
Alzheimera. Wystgpui4 w korze m6zgowej, ciele migdalo*ugrrrr, WrzQzonez bialkiem G typu Gi/Go. Receptory 5HT7 odgrywaiq iuz.'Lroig - procesach
termoregulacji i w zaparnigtywaniu. Odpowiedzialne za zabttrzenia funkcji po_
ryawczych, zmiany nastr.oj6w, mogq by6 r6wniez istotne w leczeniu a"pr"*ii.

Znajdui4 sig w korze m6zgowej, naczyniach krwionosnych, przewodzieLorad-
kowo-jelitowym. Se sprzgZone z bialkiem G typrr Gs [], i]. 

'

Szereg naukowych doniesieri pokazuje, iLwiere zwi}zkow wykazul4cych powi-
nowactwo do omawianego typu receptor6w zawiera fragment arylopiperazyno-
wy t3l.

w badaniach otr4rmaliSmy nowe N-3-fenylopiperazynowe pochodne 5-aryli-
denohydantoiny. Podczas syntezy modyfikowane tyty pod&awniki we frag-
mencie fenylopiperazynowym i obszarze benzylidenohydantoiny oraz dfugoi|
bfcucha wgglowego. Nowe pol4czenia uzysiiwano w tr6jetapowej syntezie:
l) kondensacja Knoeve_nagla, 2) reakcja Miisunobu, 3) stapianL w promienio-
waniu mikrofalowym. 

_otrzyrnane nvi}zku przebadano w kierunku powinowac-
twa do receptor6w 5HT1A oruz 5HT7 serotoninowych, stosui4c w [3H]-oHDPAT, [3H]-LSD oraz [3H]-5-CT jako radioligandy.

wyniki pokazuiq wysokie powinowactwo badanych porqczeit do omawianych
receptor6w. Dla 5HT1A Ki miedcilo sig ono w graniiach 10-372 nM. zas dla

A

4ll$l{i&liritlrilllfitijllilliillilihi:ri,iiiii:r,r

) )


