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Santrauka
Pagrindai ir tikslai. Didėjantis nootropinių preparatų po-
puliarumas ir vartojamas  susijęs su didėjančiu nootropų 
tyrimų duomenų kiekiu. Noopept naujų tyrimų kiekis 
nėra itin didelis, tačiau jo populiarumas tarp vartotojų 
nemenkas. Šio straipsnio tikslas yra peržvelgti vaisto 
noopept tyrimus, siekiant nurodyti šio vaisto potencialą 
ir naujų tyrimų trūkumą. 
Medžiaga ir metodai. Apžvalga parengta naudojant priei-
nanmą literatūrą paieškos bazėje Pubmed, naudojant rak-
tažodį Noopept. 
Rezultatai. Vaistas turi antihipoksinių, uždegimo slo-
pinamųjų, pažinimo funkcijas gerinančių, anksiolitinių 
savybių, didina ląstelių išgyvenamumą jas veikiant β 
amiloidu.  
Išvados. Vis dar trūksta naujų tyrimų su žmonėmis, kad 
būtų patvirtinti esami tyrimų rezultatai. Dauguma tyrimų 
Pubmed duomenų bazėje yra senesni nei 5 metų.
 
Įvadas 
Noopept  (N-fenilacetil-L-poliglicino etilo esteris, Np) 

yra nootropinis vaistas, sukurtas V. Zakusov farmakologijos 
tyrimų institute. Greta pozityvaus poveikio kognityvinėms 
funkcijoms, šis vaistas daro anksiolitinį poveikį ir turi neu-
roprotekcinių savybių [1]. Vaisto sintezė remiasi originalia 
peptidų dizaino hipoteze, pagal kurią naudojant atitinkamas 
aminorūgštis atkuriamos struktūros, panašios į žinomus psi-
chotropinius agentus [2]. Noopept  pagal savo savybes yra 
piracetamo peptidinis analogas, turintis ryškų nootropinį ir 
neuroprotekcinį poveikį [3]. Eksperimentiniai noopept tyri-
mai parodė, kad šio vaisto efektyvi dozė 1000 kartų mažesnė, 
o jo mnemotropinis efektyvumas didesnis [4]. Šio vaisto  
farmakologinis aktyvumas  labai panašus į piracetamo [1]. 
Priešingai nei piracetamas, palengvinantis tik ankstyvąsias 
atminties proceso stadijas, noopept  teigiamai veikia atmin-
ties konsolidavimą ir atkūrimą. Np veikia ir anksiolitiškai. 
Neuroprotekcinis Np pasireiškimas buvo pademonstruotas 

tiek in vivo, tiek in vitro. Vaisto veikimas pagrįstas antioksi-
daciniu, uždegimo slopinamuoju poveikiu, gebėjimu slopinti 
kalcio ir glutamato pertekliaus keliamą neurotoksiškumą 
bei pagerinti kraujo reologiją [4]. Noopept uždegimo slopi-
namasis poveikis buvo įrodytas ūminio ir lėtinio uždegimo 
modeliuose [5]. Buvo nustatyta, kad  noopept  aktyvumas 
išlieka jį vartojant tiek parenteriniu, tiek peroraliniu būdu, o 
tai yra pagrindinis šio prolino turinčio dipeptido pranašumas 
prieš kitus sudėtingesnius peptidus [4]. Np pasižymi dideliu 
bioprieinamumu smegenų audiniams vartojant šį preparatą ir 
peroraliai [6,7]. Nors vaisto populiarumas  mokslinėje ben-
druomenėje šiuo metu nėra itin didelis, tačiau vis didėjantis 
nootropinių preparatų, įtraukiant ir noopept, vartojimas ir 
populiarumas ragina peržvelgti noopept preparato savybes, 
saugumą, efektyvumą. Prieinamos naujos literatūros kiekis 
yra menkas, trūksta naujų tyrimų su žmonėmis.

Tyrimo tikslas − susisteminti prieinamą literatūrą apie 
teigiamą noopept poveikį centrinei nervų sistemai. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros apžvalga parengta naudojant Pubmed duo-

menų bazę. Joje buvo renkami prieinami straipsniai, naudo-
jant paieškos žodį Noopept.  

Tyrimo rezultatai
HIF-1 ir hipoksija. Hipoksijos indukuojamas faktorius-1 

(HIF-1) reguliuoja ląstelės prisitaikymą prie sumažėjusio 
deguonies kiekio aplinkoje. Jis tai daro reguliuodamas tų 
genų ekspresiją, kurie susiję su angiogeneze, proliferacija, 
eritropoeze, gliukozės metabolizmu, pH palaikymu, apop-
toze [8]. Tyrime, kuriame buvo tiriama tiesioginė Np įtaka 
ląstelių proliferacijai, nebuvo pastebėta jokios įtakos ląstelių 
kiekio padidėjimui [9]. HIF-1 reguliuojamo signalinio kelio 
aktyvavimas yra veiksminga neuroprotekcinė strategija iše-
minės širdies ligos, anemijos, išeminio insulto ir neurodege-
neracinių ligų gydymui ir (arba) prevencijai [10]. Prieinama 
literatūra ir eksperimentiniai tyrimai nurodo, kad noopept ir 
kiti prolino turintys junginiai gali padidinti ląstelių atsparumą 
mažesniam deguonies kiekiui dėl savo sugebėjimo paveikti 
nuo HIF-1 priklausomus signalinius kelius. Taip noopept 
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sukelia neuroprotekcinį poveikį [11]. R. Ostrovskaia atliktose 
studijose pagal hipobarinės hipoksijos modelį parodė, kad 
preliminarus noopept skyrimas (0,5 mg/kg) pelėms padidino 
išgyvenusių  gyvūnų skaičių nuo 15 iki 44 proc., o tai rodo, 
kad vaistas turi antihipoksinių savybių [4].

NGF ir BDNF. Tyrimai atskleidė, kad Np didina NGF 
ir BDNF lygius žiurkių hipokampe, mažina streso sukeltų ir 
nuo mitogenų priklausomų pSAPK/JNK ir pERK1 kinazių 
ekspresiją, didina tiek bazinį transkripcijos faktoriaus HIF-1 
aktyvumą in vitro, tiek sukeltą hipoksiją imituojančio vaisto, 
pasižymi cholinerginėmis savybėmis elgesio ir neuronų ly-
gmenyje, mažina oksidacinį stresą [12-16]. NGF ir BDNF 
yra susiję su ląstelių formavimusi, augimu, diferenciacija, 
funkcijų palaikymu ir subrendusių ląstelių išgyvenimu. Kartu 
su ryškiomis neuroprotekcinėmis savybėmis, mitogeninis 
NGF poveikis buvo pastebėtas ir ne neuroninėse ląstelėse, 
daugiausia tarpininkaujant nuo MAP priklausomos signali-
zacijos kaskadai [17].

Kognityvinių funkcijų gerinimas ir smegenų discir-
kuliacija. Literatūros duomenys rodo Np gydomąjį poveikį 
pacientams, sergantiems discirkuliacine encefalopatija, ku-
riems pasireiškia lengvas kognityvinis sutrikimas. Viename 
atvirame perspektyviniame tyrime dalyvavo 60 insultą pa-
tyrusių pacientų, kurie 12 mėnesių buvo gydomi noopept. 
Kognityvinės funkcijos buvo vertinamos prieš ir po gydymo, 
naudojant neuropsichologinius testus. MMSE balų ir šoninių 
bei kategorinių asociacijų analizė atskleidė reikšmingą kogni-
tyvinių funkcijų pagerėjimą po 2 mėnesių pagrindinės grupės 
pacientams, palyginti su kontrolinėmis grupėmis. Bendras 
veiksmingumo įvertinimas atskleidė nedidelį pagerėjimą 
pagrindinėje grupėje, o kontrolinėje pokyčių nenustatyta. 
Rezultatai parodė, kad Np, vartojamas po 20 mg per parą 
2 mėnesius, pagerina insultą patyrusių pacientų pažinimo 
funkcijas ir pasižymi aukštu saugumo lygiu [18]. Kiti duo-
menys (III fazės ir poregistraciniai tyrimai) parodė šio paži-
nimą  gerinančio  vaisto teigiamą poveikį  pacientų, turinčių 
smegenų kraujagyslių ar potrauminės kilmės vidutinio lygio 
kognityvinį sutrikimą,  ypač esant amnestinei vidutinio lygio 
kognityvinio sutrikimo formai, turinčių APOE ε4+ alelį, 
kognityvinėms funkcijoms [19].

β amiloidas.  R. Ostrovskaia ir kt. tyrimas (2014) pirmą 
kartą atskleidė, kad pažinimą gerinantis vaistas noopept ap-
saugo diferencijuotas PC12 ląsteles nuo Aβ sukeliamo tok-
siškumo, kurį parodo padidėjęs ląstelių gyvybingumas. Nors 
Aβ25–35 (5 μM) sumažino ląstelių gyvybingumą, noopept  
ne tik įveikė neigiamą amiloido poveikį ląstelių išgyveni-
mui, bet netgi padidino jį maždaug du kartus, palyginti su 
nepažeista kontrole. Rezultatai parodė, kad išankstinis Np 
skyrimas sumažino apoptozinių  ląstelių procentą, pastebėtą 
po inkubacijos su Aβ25–35 peptidu. Naudodami aneksino 

V-FITC/PI dvigubą dažymą, kad atskirtų ankstyvąsias ir 
vėlyvąsias apoptozines ląsteles, tyrėjai nustatė, kad noopept 
susilpnina tiek ankstyvuosius, tiek vėlyvuosius Aβ sukeltus 
apoptozinius įvykius [20]. Tame pačiame tyrime nustatyta, 
kad noopept sumažina ląstelinį kalcio antplūdį ir per didelę 
ROS gamybą, o tai rodo, kad neuroprotekcinis vaisto povei-
kis šiame ląstelių modelyje tikriausiai yra susijęs su Aβ su-
kelto kalcio ir antioksidacinių savybių pertekliaus slopinimu. 
Kitas mechanizmas, susijęs su apsauginiu noopept veikimu, 
greičiausiai apima jo gebėjimą pagerinti mitochondrijų dis-
funkciją po Aβ25–35 poveikio, taip trukdant mitochondrijų 
apoptoziniam keliui [21,22].

Rezultatų aptarimas
Pubmed duomenų bazėje prieinami tyrimai nurodo, 

kad noopept veikia HIF-1 signalinius kelius, bazinį HIF-1 
kiekį  ir gali sukelti antihipoksinį poveikį.  Np didina NGF 
ir BDNF kiekius hipokame. Įtaka šiems junginiams ir HIF-1 
signaliniam keliui galimai sietina su kognityvines funkcijas 
gerinančiomis savybėmis. Prieinami straipsniai indikuoja Np 
protekcinį poveikį ląstelėms nuo žalingo β amiloido. Pro-
blema šių tyrimų srityje – daugelis straipsnių yra atliekami 
su pelėmis, labai mažai straipsnių, kuriuose tiriami žmonės. 
Daugelis tyrimų apie šį preparatą yra publikuoti rusų autorių, 
o tai dėl tos pačios preparato kilmės šalies gali indikuoti 
šališkumą. Tyrimams trūksta įvairiapusiškumo.

Išvados
1. Noopept vis dar nedaug tyrimų su žmonėmis susilau-

kiantis vaistas, kuris pasižymi potencialiai įvairiapusiškai 
naudingomis savybėmis centrinei nervų sistemai. Jei tolesni 
tyrimai patvirtins jau esamus duomenis, šis vaistas dėl savo 
įvairiapusiškumo galėtų rasti vietą įvairiose medicinos sfe-
rose. 

2. Nauji tyrimai itin svarbūs dėl padidėjusio nootropų, 
kartu ir Np, populiarumo ir vartojimo.
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10. Merelli A, Rodríguez JCG, Folch J, Regueiro MR, Camins A, 

Lazarowski A. Understanding the Role of Hypoxia Inducible 
Factor During Neurodegeneration for New Therapeutics 
Opportunities. Curr Neuropharmacol 2018;16(10):1484-98.

      https://doi.org/10.2174/1570159X16666180110130253
11. Zainullina LF, Ivanova TV, Sadovnikov SV, Vakhitova YuV, Se-

redenin SB. Cognitive Enhancer Noopept Activates Transcrip-
tion Factor HIF-1. Dokl Biochem Biophys 2020;494(1):256-60.

      https://doi.org/10.1134/S1607672920050129
12. Ostrovskaya RU, Gudasheva TA, Zaplina AP, Vahitova JuV, 

Salimgareeva MH, Jamidanov RS, et al. Noopept stimulates 
the expression of NGF and BDNF in rat hippocampus. Bull 
Exp Biol Med 2008;146(3):334-7.

      https://doi.org/10.1007/s10517-008-0297-x
13. Vakhitova YuV, Sadovnikov SV, Borisevich SS, Ostrovskaia 

RU, Gudasheva TA, Seredenin SB. Molecular Mechanism Un-
derlying the Action of Substituted Pro-Gly Dipeptide Noopept. 
Acta Naturae 2016;8(1):82-9.

      https://doi.org/10.32607/20758251-2016-8-1-82-89
14. Ostrovskaia RU, Vakhitova IV, Salimgareeva MK, Iamidanov 

RS, Sadovnikov SV, Kapitsa IG, et al. [On the mechanism of 
noopept action: decrease in activity of stress-induced kinases 
and increase in expression of neutrophines]. Eksp Klin Farma-
kol 2010;73(12):2-5.

15. Ostrovskaia RU, Mirzoev TK, Firova FA, Trofimof SS, Gu-
dasheva TA, Grechenko TN, et al. [Behavioral and electrophy-
siological analysis of the choline-positive effect of nootropic 
dipeptide acylproline (GVS-111)]. Eksp Klin Farmakol 
2001;64(2):11-4.

16. Pelsman A, Hoyo‐Vadillo C, Gudasheva TA, Seredenin SB, 
Ostrovskaya RU, Busciglio J. GVS‐111 prevents oxidative 
damage and apoptosis in normal and Down's syndrome human 
cortical neurons. Int J Dev Neurosci 2003;21(3):117-24.

      https://doi.org/10.1016/S0736-5748(03)00031-5
17. Descamps S, Toillon R-A, Adriaenssens E, Pawlowski V, 

Cool SM, Nurcombe V, et al. Nerve Growth Factor Stimu-
lates Proliferation and Survival of Human Breast Cancer 
Cells through Two Distinct Signaling Pathways. J Biol Chem 
2001;276(21):17864-70.

      https://doi.org/10.1074/jbc.M010499200
18. Amelin AV, Iliukhina AI, Shmonin AA. [Noopept in the treat-

ment of mild cognitive impairment in patients with stroke]. Zh 
Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2011;111(10 Pt 1):44-6.

19. Neznamov GG, Teleshova ES. Comparative studies of Noopept 
and piracetam in the treatment of patients with mild cognitive 
disorders in organic brain diseases of vascular and traumatic 
origin. Neurosci Behav Physiol 2009;39(3):311-21.

      https://doi.org/10.1007/s11055-009-9128-4
20. Ostrovskaya RU, Vakhitova YV, Kuzmina US, Salimgareeva 

MK, Zainullina LF, Gudasheva TA, et al. Neuroprotective 
effect of novel cognitive enhancer noopept on AD-related 
cellular model involves the attenuation of apoptosis and tau 
hyperphosphorylation. J Biomed Sci 2014;21(1):74.

      https://doi.org/10.1186/s12929-014-0074-2
21. Ostrovskaya RU, Gruden MA, Bobkova NA, Sewell RDE, 

Gudasheva TA, Samokhin AN, et al. The nootropic and neu-
roprotective proline-containing dipeptide noopept restores 
spatial memory and increases immunoreactivity to amyloid 
in an Alzheimer's disease model. J Psychopharmacol (Oxf) 
2007;21(6):611-9.

      https://doi.org/10.1177/0269881106071335
22. Ostrovskaya RU, Vakhitova YV, Kuzmina US, Salimgareeva 

MK, Zainullina LF, Gudasheva TA, et al. Neuroprotective 
effect of novel cognitive enhancer noopept on AD-related 
cellular model involves the attenuation of apoptosis and tau 
hyperphosphorylation. J Biomed Sci 2014;21(1):74.

      https://doi.org/10.1186/s12929-014-0074-2

NOOPEPT AND ITS PROTECTIVE PROPERTIES
P. Varnas

Keywords: noopept, nootropics, cognitive functions, anti-inf-
lammatory, β amyloid.

Summary
Background and Objectives: The growing popularity and use 

of nootropic drugs is also associated with increasing data in the 
field of nootropic studies. The number of new studies with Noo-
pept is not very high, but its popularity among users is not low. 
The purpose of this article is to review studies of the drug noo-
pept to indicate the potential of this drug and the lack of new stu-
dies. Materials and Methods: The review is based on the literature 
available in the Pubmed search engine for the keyword ,,Noopept‘‘ 
Results: The drug has antihypoxic, anti-inflammatory, cognitive-
enhancing, anxiolytic properties, as well as increases cell survival 
by β-amyloid. Conclusions: There is still a lack of new studies in 
humans to confirm the results of existing studies, most of the stu-
dies in the Pubmed database are older than 5 years. 
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