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Нейропротекція — це підхід до збереження ней-

ронів в умовах дії шкідливих факторів на головний 

мозок. Нейропротекція може бути застосована для 

запобігання впливу факторів ризику на нейрони до 

початку захворювання або прогресуванню пошко-

дження нейронів.

Відомо, що компенсаторні можливості головно-

го мозку дітей досить великі, і навіть за наявності 

структурних змін можна не лише уникнути склад-

них неврологічних розладів, але й досягнути пов-

ної компенсації порушених функцій. Результати 

останніх досліджень пояснюють цей факт явищем 

синаптичної пластичності, що забезпечує компен-

саторно-адаптивну здатність центральної нервової 

системи (ЦНС) [1]. 

Вивченню стратегій нейропротекції присвячено 

велику кількість досліджень за кордоном і в Украї-

ні. Нейропротекція застосовується для запобігання 

і/або мінімізації феномену ексайтотоксичності. Да-

ний феномен пов’язаний із накопиченням в екстра-

целюлярному просторі збуджуючих нейротрансмі-

терів, насамперед глутамату. Надлишкова активація 

глутаматних рецепторів викликає складний каскад 

внутрішньоклітинних змін. Спочатку відбуваєть-

ся надмірне входження в нейрони іонів кальцію, 

що веде до активації протеолітичних процесів, по-

шкодження й смерті нейронів шляхом апоптозу 

або некрозу [2]. Як відомо, мітохондрії — ключові 

регулятори мозкової діяльності. Тригерні фактори 

порушують мітохондріальну біоенергетику, що при-

зводить до пошкодження нейрональної передачі й 

самих нейронів [3]. Основні механізми нейропро-

текції, направлені на нормалізацію мітохондріаль-

них функцій, подані на рис. 1. 

Відповідно, первинна нейропротекція перери-

ває швидкі реакції глутамат-кальцієвого каскаду, 

а вторинна — направлена на зменшення ступеня 

вираженості наслідків пошкодження: блокаду про-

запальних цитокінів, молекул адгезії, гальмування 

прооксидантних ферментів, посилення трофічного 

забезпечення, запобігання апоптозу [4].

Основні стратегії та засоби нейропротекції на-

ведено на рис. 2. Серед немедикаментозних мето-

дів нейропротекції одним з найкращих є фізична 

активність. Як аеробні вправи, так і вправи на опір 

можуть впливати на метаболізм в організмі й сти-

мулювати вивільнення з м’язів і печінки трофічних 

факторів (наприклад, міокінів). Також важливим є 

контроль дієти, забезпечення соціальної активнос-

ті і якості сну, помірної когнітивної діяльності (на-

приклад, вивчення другої мови) [5].

Однак основним напрямом нейропротекції в 

сучасних умовах є застосування лікарських засо-

бів, що захищають нервові клітини від ушкодження 

різними ендо- й екзогенними факторами і стимулю-

ють діяльність ЦНС [6]. 

З урахуванням новітніх даних щодо ролі оксида-

тивного стресу, запалення, апоптозу та інших біо-

хімічних механізмів ушкодження головного мозку 

клінічне використання нейропротекторів направ-
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Резюме. У статті наведено основні механізми дії нейропротекторів і сучасні стратегії нейропротек-
ції. Доведено, що в першу чергу ефективність нейропротекторів обумовлена антиексайтотоксичним 
ефектом, перериванням швидких реакцій глутамат-кальцієвого каскаду, блокадою прозапальних цито-
кінів і молекул адгезії, гальмуванням прооксидантних ферментів, посиленням трофічного забезпечення, 
запобіганням апоптозу. Описано нейропротекторні властивості комплексних препаратів Сілента і Ко-
гівіс. Висока ефективність у педіатрії обумовлена потенціюванням дії їх компонентів, а безпека — низь-
кими дозами кожного компонента. 
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лене на переривання швидких механізмів загибелі 

клітин і зменшення проявів віддалених наслідків 

ішемії: блокаду прозапальних цитокінів, молекул 

клітинної адгезії, гальмування оксидативного стре-

су, нормалізацію нейрометаболічних процесів, ін-

гібування апоптозу, зменшення когнітивного дефі-

циту [6]. 

На роль нейропротекторів було запропонова-

но велику кількість лікарських засобів із різними 

механізмами дії. Як показали результати експери-

ментальних досліджень, антагоністи фенцикліди-

нового сайту NMDA-рецептора (декстрорфан, це-

рестат) скорочували розміри інфарктних змін при 

фокальній ішемії мозку, що підвищувало виживан-

ня тварин. Однак застосування даних засобів асоці-

юється із серйозними побічними ефектами (часто 

відмічається ністагм, катаплексія, локомоторні по-

рушення, галюцинації тощо) [2]. Деякі антагоністи 

NMDA-рецепторів, такі як амантадин, рилузол і 

мемантин, використовуються в дорослих, але за-

боронені для використання в дітей через відсутність 

результатів досліджень [2]. 

До антагоністів NMDA-рецепторів з антиексай-

тотоксичним ефектом належать препарати магнію. 

Доведено, що дефіцит магнію спричиняє хронічне 

низькоінтенсивне запалення [7]. Іони Mg2+ блоку-

ють NMDA-асоційовані канали потенціалзалеж-

ним способом і, вступаючи з глутаматом у некон-

курентний антагонізм, пригнічують вивільнення 

глутамату. Також магній вступає в антагонізм з іо-

нами кальцію як на рівні його мембранних каналів, 

блокуючи надходження іонів кальцію в клітину, так 

і всередині клітини [8]. Підвищений вміст внутріш-

ньоклітинного магнію призводить до збільшен-

Рисунок 1. Основні клітинні механізми нейропротекції [3]
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ня буферизації кальцію в мітохондріях і пригнічує 

опосередковану ним активацію ферментів, а також 

перешкоджає виснаженню клітинних запасів АТФ. 

Магній покращує мозковий кровотік шляхом без-

посереднього впливу на тонус судин, а також уна-

слідок антагонізму до ендотеліну-1. Крім того, він 

виявляє протисудомну, протизапальну, антиагре-

гантну, антиоксидантну активність [2]. 

Результати метааналізу великих клінічних дослі-

джень показують, що застосування препаратів маг-

нію антенатально у вагітних жінок асоціюється зі 

зменшенням ризику розвитку дитячого церебраль-

ного паралічу [9–13].

Цитрат магнію включено до складу комплексно-

го нейроадаптогену Сілента, який також містить 

L-триптофан, сухі екстракти квіток ромашки аптеч-

ної (Matricaria chamomilla L.), листя меліси лікар-

ської (Melissa officinalis L.) і суцвіть липи широко-

листої (Tilia platyphyllos Scop.). Слід зазначити, що 

кожен компонент робить внесок у нейропротекцію. 

Триптофан — це джерело утворення нікотина-

мідних коферментів, нікотинової кислоти, біоген-

ного моноаміну серотоніну, гормону мелатоніну. 

Мелатонін — основний гормон епіфіза, він регулює 

добові ритми, доведено його антиоксидантні влас-

тивості [14]. За результатами нашого дослідження 

встановлено, що введення мелатоніну щурам з екс-

периментальним цукровим діабетом сприяло захис-

ту клітин головного мозку, при цьому зменшува-

лись прояви оксидативного стресу, покращувались 

когнітивні функції [15, 16]. 

Ромашка аптечна (Matricaria chamomilla) з давніх 

часів використовувалася в медицині. Ромашка міс-

тить флавоноїди лютеолін та апігенін. 

Системний огляд результатів вивчення проти-

запальних властивостей 3’,4’,5,7-тетрагідрофлавону 

(лютеоліну) з 2009 по 2020 рік in silico, in vitro, in vivo 

і результатів клінічних досліджень дозволив встано-

вити, що основні фармакологічні ефекти лютеоліну 

обумовлені протизапальною дією через регуляцію 

факторів транскрипції, таких як STAT3, NF-κB і 

AP-1. При цьому доведено безпечність і ефектив-

ність лютеоліну при застосуванні в пацієнтів із за-

пальними захворюваннями [18]. 

Відомо, що при багатьох захворюваннях астро-

цити виділяють біологічно активні речовини, які 

викликають запалення в нейронах. Апігенін і лю-

теолін виявляють нейропротекторні властивості 

через активацію астроцитів і зниження продукції 

інтерлейкінів (ІЛ) — ІЛ-31 і ІЛ-33. Так, доведено, 

що пригнічення апігеніном активації ERK, NF-κB 

і STAT3 відповідало за інгібування IЛ-31 і IЛ-33, 

тоді як пригнічення лютеоліном активації JNK, 

p38, ERK, NF-κBіа STAT3 — за інгібування ІЛ-31 

в астроцитах. Апігенін і лютеолін перешкоджали 

транслокації активованих STAT3 і NF-κB до ядра 

Рисунок 2. Основні сучасні стратегії нейропротекції [5]
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активованих астроцитів і згодом впливали на їх 

зв’язування з ДНК [17].

Лютеолін зменшує гіперхолестеринемію і непе-

реносимість глюкози при ожирінні через експресією 

ABCG1 і SRB1 шляхом активації рецептора печінки 

X, сигнального шляху LXRα в клітинах HepG2 [19].

Антиоксидантні властивості лютеоліну асоцію-

вались із запобіганням мозочковим пошкодженням 

(зменшення загальної кількості гранулярних клі-

тин і клітин Пуркіньє, викликаних оксидативним 

стресом) унаслідок дії електромагнітних хвиль, що 

застосовуються в мобільних мережах [20]. Лютеолін 

зменшував нейрональне пошкодження, викликане 

ацетатом свинцю, шляхом пригнічення оксидатив-

ного стресу, нейрозапалення, нейрональної загибе-

лі [21].

Дією флавоноїдів також пояснюють нейроак-

тивні впливи екстракту суцвіть липи широколистої 

(Tilia platyphyllos Scop.).

Основні діючі компоненти меліси — ефірні масла, 

монотерпенові альдегіди, такі як геранієве, неролієве 

і цедратне масла, флавоноїди, таніни (розмаринова 

кислота), тритерпенові кислоти и гіркі субстанції. 

Меліса має антиоксидантні й протизапальні власти-

вості, використовується при багатьох захворюван-

нях. Кардіопротекторні ефекти екстракту листя мелі-

си поєднуються із антиаритмічними властивостями 

при ішемії-реперфузії [22]. Застосування меліси асо-

ціюється зі зниженням рівня загального холестерину 

й систолічного артеріального тиску [23]. У комбінації 

з іншими фітозасобами меліса використовується для 

лікування розладів настрою [24]. 

Також великий інтерес щодо клінічного за-

стосування в педіатрії з метою нейропротекції ви-

кликає комплексний препарат Когівіс, що містить 

аспарагіну моногідрат, N-ацетил-L-глутамін, DL-

фосфосерин і вітамін В
6
. 

Відомо, що піридоксин (вітамін В
6
) відіграє клю-

чову роль у розвитку мозку [25], а нестача піридок-

сину асоціюється з несприятливими наслідками з 

боку ЦНС [26]. Активний метаболіт піридоксину пі-

ридоксальфосфат є коферментом у реакціях декар-

боксилювання амінокислот, що беруть участь у син-

тезі всіх нейромедіаторів [27, 28]. Вітамін В
6
 також 

виявляє антиоксидантні властивості, відіграє важли-

ву роль у регуляції клітинного транспорту кальцію, 

захищає від нейротоксичності, викликаної ішемією 

і глутаматом [28], у тому числі при експерименталь-

ному цукровому діабеті [29]. Введення пирідоксину 

підвищує резистентність нігральних дофамінергіч-

них нейронів при токсичних впливах, можливо, че-

рез посилення синтезу глутатіону [30]. 

Глутамін — найпоширеніша замінна віль-

на амінокислота (її вміст становить близько 20 % 

від загального вмісту амінокислот) в організмі 

людини. Глутамін використовують для підви-

щення активності імунної системи [31, 32]. Ре-

зультати метааналізу 47 досліджень вказують на 

здатність додаткового введення глутаміну збіль-

шувати масу тіла і — при застосуванні в дозі 

200 мг/кг маси тіла — зменшувати кількість нейтро-

філів [33]. Печінковий L-глутамін — важливий засіб 

транспорту аміаку й посередник метаболізму аміно-

кислот між тканинами, особливо в ситуаціях ката-

болізму, наприклад при інтенсивних фізичних на-

вантаженнях [34]. Хронічне вживання L-глутаміну 

забезпечує цитопротекторну дію через вплив на 

шаперон HSP70 у відповідь на пошкодження й за-

палення [35].

Аспарагін — амід аспарагінової кислоти, одна 

з двадцяти амінокислот, що входять до складу біл-

ків, бере участь у синтезі сечовини й піримідинових 

основ, а також у переамінуванні амінокислот. Ре-

зультати останніх досліджень підкреслюють важ-

ливість аспарагіну в стабілізації активних ділянок 

убіквітин-зв’язаних ферментів [36].

Доведено, що DL-фосфосерин бере участь в ак-

тивації, регенерації і диференціюванні нейронів, 

синтезі й вивільненні нейромедіаторів, проведенні 

біоелектричного струму, а також він знижує виро-

блення стресового гормону кортизолу в наднирко-

вих залозах. Фосфатаза фосфосерину перетворює 

його на L-серин [37]. Синтез L-серину відіграє 

важливу роль у розвитку й функціонуванні ЦНС. 

L-серин виявляє багато метаболічних функцій під 

час різних етапів розвитку, бере участь у синтезі 

білків і нуклеотидів, нейромедіаторів і ліпідів [38]. 

Крім того, L-серин є потужним нейротрофічним 

фактором і попередником низки важливих сполук, 

включно з фосфатидилсерином, сфінгомієліном, 

гліцином і D-серином. Нестача L-серину проявля-

ється тяжкими неврологічними порушеннями [37]. 

Встановлено, що комплексні препарати Сілента 

і Когівіс покращують вегетативний тонус, вегета-

тивну реактивність, вегетативне забезпечення ді-

яльності й когнітивні функції в школярів. При цьо-

му не було виявлено побічних ефектів [39]. 

Перспективним для запобігання нейродегенера-

ції і втраті нейронів є стимулювання проліферації і 

диференціювання ендогенних стовбурових клітин, 

застосування індукованих плюрипотентних стовбу-

рових клітин або мезенхімальних стовбурових клі-

тин [5]. 

Отже, у наш час застосовують немедикаментозні 

й медикаментозні стратегії нейропротекції. У першу 

чергу ефективність нейропротекторів обумовлена 

антиоксидантною і протизапальною дією. Біль-

шість лікарських засобів, які могли б впливати на 

розвиток феномену ексайтотоксичності, виявилися 

неефективними або токсичними при використанні 

в дітей, тому велика увага присвячена вивченню не-

йропротекторних ефектів важливих нутрієнтів (маг-

нію, вітаміну В
6
, амінокислот) і фітозасобів. Висока 

ефективність комплексних препаратів  обумовлена 

потенціюванням дії їх компонентів, а безпека — 

низькими дозами компонентів. Це обумовлює ефек-

тивність і безпеку застосування в педіатрії комплек-

сних препаратів Сілента і Когівіс. 

Конфлікт інтересів. Не заявлений.
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Резюме. В статье представлены основные механизмы 

действия нейропротекторов и современные стратегии 

нейропротекции. Доказано, что в первую очередь эф-

фективность нейропротекторов обусловлена антиэксай-

тотоксичным эффектом, прерыванием быстрых реакций 

глутамат-кальциевого каскада, блокадой провоспали-

тельных цитокинов и молекул адгезии, торможением 

прооксидантных ферментов, усилением трофического 

обеспечения, предупреждением апоптоза. Описаны ней-

ропротекторные свойства комплексных препаратов Си-

лента и Когивис. Высокая эффективность в педиатрии 

обусловлена потенцированием действия их компонентов, 

а безопасность — низкими дозами каждого компонента.

Ключевые слова: дети; нейропротекция

M.V. Khaitovych
Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 

Modern neuroprotection in pediatrics
Abstract. The article deals with the main mechanisms of neu-

roprotectors action and modern strategies of neuroprotection. 

It is proved that the effectiveness of neuroprotectors is pri-

marily due to the anti-excitotoxic effect, interruption of rapid 

reactions of the glutamate-calcium cascade, blockade of pro-

inflammatory cytokines and adhesion molecules, inhibition of 

pro-oxidant enzymes, increased trophic supply, prevention of 

apoptosis. The neuroprotective properties of complex drugs Si-

lenta and Kogivis are described. Their high efficiency in pediat-

rics is due to the potentiation of the action of their components, 

and safety is due to the low doses of each of the components.

Keywords: children; neuroprotection; Kogivis; Silenta
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