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I.

УВОД

Болестта на Алцхаймер (БА) e прогресивно, невродегенеративно заболяване.
Болестта се характеризира с появата на амилоидни плаки и неврофибриларни
възли, както и със загуба на холинергични неврони в базалните ядра на мозъка,
което води до разстройство на висшите корови функции. Болестта е описана за
първи път в началото на XX век от немския психиатър и невропатолог
Алойс Алцхаймер при 50-годишната пациентка Аугусте Детер, при която
се наблюдавали странни поведенчески симптоми и загуба на краткотрайна
памет.
Galantamine е едно от одобрените за употреба лекарства за лечение на БА,
но притежава редица недостатъци, като голям брой нежелани лекарствени
реакции и недостатъчна ефективност при тежки случаи на БА.
Перспективна терапевтична тенденция е мултитаргетната терапия чрез
съединения с потенциални свойства за едновременно повлияване на
патогенетичните механизми на болестта: холинергична дегенeрация,
амилоидни плаки и оксидативен стрес.
Мултиплената (множествена, дисеминирана) склероза е автоимунно
заболяване с наличие на области на демиелинизация на аксоните и
характеризиращо се с двигателни, зрителни, речеви и паметови смущения.
В демиелинизираните аксони в резултат на засилен инфлукс на калиеви
йони през волтаж-зависими калиеви канали, разположени в аксоналната
мембрана, настъпва бърза реполяризация и се затруднява предаването на
нервния импулс.
4-aminopyridine е блокер на калиевите канали, който е показан за
възстановяване на провеждането при демиелинизирани аксони. 4-АР е
комерсиализиран от ЕМА под името Fampyra през 2011 година и е
единствената терапия, показана за лечение на проблеми с походката при
МС. 4-АР притежава редица НЛР и висока токсичност. Поради тази
причина интерес представлява синтезирането и охарактеризирането на
нови, по-малко токсични производни на 4-АР с оглед изследване на
когнитивните функции и демиелинизацията при МС.

6

II. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
II.1. Болест на Алцхаймер
Болестта на Алцхаймер (БА) e хронично, прогресивно, полипатогенетично
невродегенеративно заболяване, при което комбинацията от различни
механизми и рискови фактори предизвиква анатомични, клетъчни и
молекулярни промени, водещи до разстройство на висшите корови функции,
дефицит в паметта, обучението, поведенчески и функционални нарушения и
тотален разпад на интелекта и психическата дейност (Knobloch et al., 2008). БА
е първата по честота причина за възникване на деменция при лицата от
третата възраст, като обхваща 50-60 % от всички случаи на деменция
(Alzheimer Association, 2017).
Болестта на Алцхаймер се проявява в 2 форми: 1) тип 1 (сенилна деменция) с
късно начало след 65 г.; 2) тип 2 (пресенилна деменция) с ранно начало преди 65
години, определяща се от генетични механизми. Деменцията засяга 46,8
милиона души по света и се прогнозира този брой да достигне 131,5 милиона
през 2050 година (World Alzheimer Report, 2016), като при жените честотата е
1.2 – 1.5 пъти по-висока отколкото при мъжете. Рискът при възраст над 65
г. е 12% – 19% при жените и 6% – 10% при мъжете и нараства до 47% и
при двата пола при възраст над 80 г. Продължителността на заболяването е
8-10 г. (Николова и съавт., 2010). Хетерогенната клинична картина на болестта е
описана за първи път през 1906 г. от Алойс Алцхаймер. Участъците сиво
вещество на главния мозък, които се засягат са: 1) хипокамп: контролира
семантичната памет (за близки събития); 2) темпорален дял: отговаря за
паметта, говора и слуха; 3) париетален дял: свързан с говора и чувството за
допир, болка, пространство и температура; 4) фронтален дял: отговаря за
движението, говора, причинно-следствените връзки и самоличността; 5)
амигдала: контролира емоционалните реакции (Bear et al., 2016). Дементният
синдром при болест на Алцхаймер има клинична картина, изразяваща се с
когнитивни, функционални и поведенчески промени: 1) стадий на амнезия
– проявява се с нарушения в заучаването на нова информация, лека аномия
(затруднение при назоваване), разстройства на зрително-пространствените
способности и екзекутивните функции (планиране и организация на
психичната активност), тревожност, раздразнителност, напрегнатост,
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потиснатост, депресивни състояния; 2) дементен стадий – характеризира се с
дефекти в схващането на речта, ехолалия (повтаряне на думи на околните)
и палилалия (повтаряне на собствени думи) в съчетание със значим афазоапраксо-агностичен синдром: a) афазия – загубена способност за произнасяне
на думи при запазени говорен апарат и интелект; б) апраксия – липса на
способност за двигателна активност; в) агнозия – неспособност за разпознаване
на обекти; 3) терминален стадий – емоционална нестабилност, намалена
мотивация, загуба на семантичната памет и на епизодична памет (за
собствени преживявания), обездвижване, мускулна ригидност, задръжка на
урина, инфекции, които са най-честата причина за смъртта. β-амилоидът се
увеличава бавно в хода на болестта, в зависимост от продължителността и
тежестта на заболяването (Danchev & Nikolova, 2006).
При болест на Алцхаймер основен рисков фактор е напредналата възраст.
Рискът от развитие на БА в напреднала възраст се свързва основно с
комплексни взаимодействия между биологични фактори, наследствена
предразположеност и въздействия на околната среда през целия живот.
Възрастта е основният познат рисков фактор за БА, като рискът се удвоява
на всеки 5 години след 65 годишна възраст (Brookmeyer et al., 1998).
Връзката между деменцията и възрастта може да бъде частично обяснена с
кумулативния риск от различни въздействия през целия живот. Повечето
проучвания на рискови фактори за развитие на БА са основани на
наблюдението и позволяват да се правят асоциации, но не и причинноследствени връзки за развитие на болестта. Клиничните проучвания в тази
област са малко и позволяват да се проследи за кратко влиянието на даден
фактор в определен етап от живота.
Хранене, хранителни добавки и начин на живот
Прием на витамини
Предварителните данни от две изследвания (Ravaglia et al., 2005), (Wang et
al., 2001) показват, че намалените нива на фолат се асоциират с повишен
риск от БА, докато за vit. B12 няма установена връзка с риска от развитието
на БА. Някои изследователи докладват за връзка между БА и високият
прием на vit. C и E (Engelhart et al., 2002), (Morris et al., 1998). Други
изследвания обаче не потвърждават такава връзка (Fillenbaum et al., 2005),
(Gray et al., 2008). Тъй като една от теориите за възникване на БА е
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свързана с оксидативния стрес, според Martins et al., 1986, теоретично това
може да е биологичният механизъм, свързващ приемът на антиоксидантни
витамини с намален риск от БА.
Прием на мазнини
От наскоро проведен систематичен обзор (Fotuhi et al., 2009) на седем
проспективни изследвания е направен изводът, че от съществуващите
данни не се доказва ползата на дълговерижните омега-3 мастни киселини,
приемани с храната за превенция на деменцията, включително и на БА.
Прием на алкохол
Повишената консумация на алкохол е известен рисков фактор за развитие
на деменция (Saunders et al., 1991), но умереният прием се свързва с
намален риск от развитието на БА при обобщение на съществуващите
данни (Anstey et al., 2009). Механизмите, по които ниският прием на
алкохол може да бъде протективен по отношение на БА засега остават
неизвестни, но се предполага, че те може да се свързани с намаляване на
съдовите рискови фактори и с антиоксидантните ефекти на полифенолите
в червеното вино (Howard et al., 2002).
Средиземноморска диета
Придържането към средиземноморска диета от здрави доброволци се
свързва с по-нисък риск от развитието на БА (Scarmeas et al., 2006, 2009;
Gardener et al., 2012; Feart et al., 2009). Установено е, че придържането към
тази диета се свързва с намален риск от прогресия до БА при хора с
повишен риск от развитие на деменция, като тези с леко когнитивно
нарушение (Scarmeas et al., 2009). Ползите от средиземноморския начин на
хранене са свързани с храни, за които е известно, че намаляват риска за БА
(Scarmeas et al., 2007), като зехтин (Fito et al., 2005), вино, плодове,
зеленчуци, витамини C, E , B12 и фолат (Szeto et al., 2002; Stupans et al.,
2002), съдържащи антиоксиданти, които противодействат на медиираното
от свободни радикали мозъчно увреждане. Друго възможно обяснение е
намаляване на възпалението, тъй като тази диета е свързана с намаляване
на нивата на С-реактивния протеин (Esposito et al., 2004; Chrysohoou et al.,
2004), който е маркер на възпалението, установено в мозъка на болни от
БА. Установено е, че този хранителен режим намалява инцидентите от
свързаните със съдови увреждания състояния като метаболитен синдром,
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хипертония (Psaltopoulou et al., 2005), дислипидемия (Singh et al., 2002) и
сърдечно-съдови заболявания (Trichopoulou et al., 2003), които също са
известни като рискови фактори за развитието на БА.
Тъй като е доказано, че храненето има различни ефекти върху живия
организъм, можем да направим заключението, че някои от тези ефекти
могат да доведат до податливост на организма към болестта. В същото
време обаче не е доказано, че даден нутриент или група храни са
причинители на БА.
Съществуват доказателства, подкрепящи хипотезата, че неграмотността и
ниското образование повишават риска от БА, а продължителното обучение
може да осигури протекция от развитието на болестта (Caamaño-Isorna et
al., 2006).
При мета-анализ на 19 проспективни проучвания е установено, че
тютюнопушенето повишава риска от развитие на БА, в сравнение с хора,
които никога не са пушили (Anstey et al., 2007). Смята се, че пушенето
може да повлияе риска от развитие на БА чрез ефекта си върху други
състояния и може да взаимодейства със съдови рискови фактори по
синергистичен или адитивен механизъм (Luchsinger et al., 2002).
Здравен статус
Съдови фактори
Смята се, че съдовата деменция е отделна форма на деменция от БА, но
въпреки това те рядко възникват независимо една от друга. Нещо повече,
наличието и тежестта на цереброваскуларна патология изглежда повишава
риска за развитие на БА (Launer, 2002).
Диабет
Друг рисков фактор за развитие на БА е диабетът, като е установено, че
заболеваемостта се повишава с 50-100 % в сравнение с хора без диабет
(Biessels et al., 2006; Lu et al., 2009). Нарушенията в инсулиновата и
глюкозната хомеостаза могат да окажат влияние върху амилоидния
метаболизъм и фосфорилирането на тау протеина (Craft & Watson, 2004).
Инсулиновата резистентност, която се среща при повечето пациенти с
диабет е свързана с компенсаторна хиперинсулинемия. Инсулинът
изглежда стимулира образуването на Аβ и инхибира екстрацелуларното му
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разграждане по конкурентен механизъм, свързан с инсулин-разграждащия
ензим. Други възможни механизми са оксидативният стрес, вследствие на
хипергликемията и микроваскуларните изменения, водещи до мозъчна
исхемия (Biessels et al., 2002; Moreira et al., 2013).
Метаболитен синдром
Въпреки използването на различни критерии за дефиниране на
метаболитен синдром, всички проведени изследвания за връзката на
метаболитния синдром с риска за развитие на БА не доказват такава
причинно-следствена връзка между тях (Kalmijin et al., 2000; Muller et al.,
2007).
Кръвно налягане
Чрез резултатите от различни проучвания е установено, че високото
систолично кръвно налягане на средна възраст (Kivipelto et al., 2005)
удвоява риска от развитие на БА в късна възраст, а високото диастолично
налягане повишава четири пъти риска за развитие на болестта (Launer et
al., 2000). Високото кръвно налягане се свързва с дълбоки лезии на бялото
мозъчно вещество, а те от своя страна взаимодействат с патологичните
промени при БА и по този начин ускоряват клиничната изява на болестта
(Zlokovic, 2005). Според хипотезата за хипоперфузия обаче, много ниското
кръвно налягане, а не хипертонията се свързва с риск за развитието на БА
при хора в напреднала възраст (Ruitenberg, 2005), което означава, че
връзката между съдовите рискови фактори и деменцията може да зависи от
възрастта.
Хиперхолестеролемия
Мозъкът е най-богатият на холестерол орган, а мозъчният холестерол има
значение за образуването на Аβ и по този начин за възникване на БА
(Dietschy, 2009). Установено е (Anstey et al., 2008), че
хиперхолестеролемията в средна възраст се свързва с повишаване на
инцидентите от БА в късна възраст, докато в напреднала възраст нивата на
холестерол не се свързват с развитието на БА.
Хиперхомоцистеинемия
Нивото на хомоцистеин зависи от нивата на фолат и витамин В и се
повишава с възрастта, при бъбречна недостатъчност, при прием на кафе и
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алкохол, както и при тютюнопушене. Високите нива на хомоцистеин в
серума са свързани с повишен риск от развитието на БА при някои
проучвания (Ravaglia et al., 2005; Seshardi et al., 2002; Blasko et al., 2008), но
при други не е открита такава връзка (Luchsinger et al., 2004).
Може да се направи заключението (Clerici et al., 2012), че съдовите
увреждания ускоряват прогресията на лекото мозъчно увреждане до БА, а
дълбоките лезии на бялото мозъчно вещество и хипертонията предшестват
прогресията до БА.
Други медицински фактори
Индексът на телесната маса, дефиниран като тегло в килограми, разделено
на височина в квадратни метри (kg/m²) е един от най-използваните
показатели за телесна маса и затлъстяване. Установена е връзка между
затлъстяването на средна възраст и по-висок риск от развитие на БА
(Beydoun et al., 2008). Тази връзка може частично да се обясни с факта, че
затлъстяването повишава риска от развитие на диабет и хипертония, които
са добре известни рискови фактори за БА. За късната възраст е установена
обратната зависимост – по-високият индекс на телесна маса е свързан с
намален риск от развитие на БА (Fitzpatrick et al., 2009; Hughes et al., 2009;
Atti et al., 2008). Установено е, че мозъчните травми, дори и в по-ранна
възраст могат да увеличат риска от възникване на БА години по-късно
(Fleminger et al., 2003). По отношение на депресията има спорни резултати,
тъй като тя е по-скоро предшестващ симптом, отколкото рисков фактор за
развитие, а също е и поведенчески симптом на БА. Ownby et al., 2006 са
обобщили данните от 20 проучвания и са установили, че има връзка между
депресията и БА, въпреки различните критерии за оценка на депресията в
отделните проучвания.
Други рискови фактори са: генетична предиспозиция, анамнеза за
Алцхаймер и синдром на Даун при родственици (National Institut of Aging,
2017), болест на Паркинсон (Goedert, 2015), епилепсия (Noebels, 2011),
мигрена (Morton & Tyas, 2012), хипо- и хипертиреоидизъм при жени (Tan
et al., 2008), мозъчна травма, мозъчно възпаление (Casoli et al., 2010),
нарушения в кръвно-мозъчната бариера, туморни процеси, женски пол,
прееклампсия по време на бременност (Padbury et al., 2013), наднормено
тегло, увеличено съдържание на желязо в организма (Loef & Walach, 2012)
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и на алуминиеви йони (Tomljenovic, 2011; Exley, 2017), намалени нива на
глутатион (Saharan & Mandal, 2014).
Може да се обобщи, че няма конкретен фактор, водещ до развитието на
БА, а по-скоро това е комбинацията между различни фактори. В найголяма степен влияние оказва взаимодействието между факторите на
околната среда и генетичната предразположеност на индивида.
Изследването на различни фактори, влияещи върху развитието на БА е
важно, тъй като е установено, че забавянето на появата и прогресията на
болестта ще намалят глобалните вреди от нея (Brookmeyer et al., 2007).
Забавянето с 1 година на появата и прогресията на болестта, ще намали
случаите на БА през 2050 година с 9,19 милиона. Това ще доведе до
намаляване на пациентите с тежка форма на деменция, които имат нужда
от повече грижи. Поради това се налага по-добре да се проучи кои фактори
могат да променят възникването и хода на болестта.
Хипотези за възникване на болестта на Алцхаймер
Основните хипотези за възникване на болестта на Алцхаймер са: βамилоидна, тау-хипотеза, холинергична, пресенилин хипотеза, калциева,
възпалителна, митохондриална, оксидативна.
1. Бета амилоид хипотеза - прекурсорът на амилоидния протеин (АРР) е
мембранен протеин, който е разположен в мембраната и извън нея. АРР е
експресиран в много тъкани и е концентриран в синапсите на невроните.
Въпреки, че неговата първична роля не е изяснена, се смята че има
значение като регулатор на синаптичното образуване, невроналния растеж
и пластичност (Priller et al, 2006). Ензими разделят АРР на фрагменти, от
които за БА основно значение има фрагмент, наречен β-амилоид или Аβ. βамиолоидът е „лепкав” и отделните фрагменти прилепват един към друг и
към други структури извън клетката, образувайки плаки, които са
характерен патоморфологичен белег на болестта (Seeman, 2011), (фиг. 1) .
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Фигура 1. Бета амилоидна хипотеза.

Според амилоидната хипотеза процесът на амилоидогенеза (Karran et al.,
2011) – синтез на невротоксични (Cizas et al., 2010) екстрацелуларни
агрегати от β-амилоидни протеини (Aβ) се обуславя от: 1) мутация E693 δ
на гена за аполипопротеин E в хромозома 19; 2) мутации в хромозома 21
на гена за амилоид-прекурсорния протеин (APP), срещащ се в 3 форми:
APP695, APP751 и APP770 (O'Brien & Wong, 2011) ; 100 мутации на гена
за пресенилин 1 (съдържа 467 аминокиселини) в хромозома 14, по-важни
от които са: F1, G183V, L85P, L113P, L166P, P117L, P117S, R352 (Larner &
Doran, 2006) и на гена за пресенилин 2 (съдържа 448 аминокиселини) в
хромозома 1 (Kothandam et al., 2013).
2. Тау хипотеза – невроните имат вътрешна поддържаща структура,
отчасти изградена от микротубули. Протеин, наречен тау (τ) стабилизира
микротубулите. При БА промените в тау протеина водят до колапс на
микротубулите, а тау протеините се преплитат и образуват
неврофибриларни сплитания вътре в нервните клетки (Khan & Bloom,
2016).
3. Холинергична хипотеза – понижение в активността на мозъчната
холин-О-ацетилтрансфераза води до редуциране на синтеза и инхибиране
на освобождаването на невротрансмитера ацетилхолин, намаляване броя
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на холинергичните неврони и изменения в
ацетилхолинови рецептори (Knobloch & Mansuy, 2008).

пресинаптичните

3. Хипотеза за възпалителните процеси – Аβ-пептидите активират
микроглиалните клетки, които с астроцитите стимулират имуновъзпалителните процеси, като факторите на възпалението – цитокините
интерлевкин 1β, интерлевкин 6 и тумор-некротизиращият фактор α
(TNFα), в резултат на което се засилва глутамат-индуцираната апоптоза
(Agostinho et al., 2010).
4. Митохондриална хипотеза – под влияние на йони на тежки метали и на
оксидативен стрес Аβ агрегатите предизвикват митохондриална
дисфункция (Hedskog et al., 2012). Митохондриалната дегенерация във
фронталния, париеталния и темпоралния дял на мозъка чрез иницииране
на образуване на свободни радикали стимулира синтеза на Аβ пептиди,
фосфорилирането на τ протеина и окислението на ДНК, в резултат на
което настъпват промени в структурата и функцията на синапсите (Schmitt
et al., 2012).
5. Пресенилин и други генетични хипотези – пресенилините са фамилия
от сродни трансмембранни протеини, които функционират като част от
гама-секретазния интрамембранен протеазен комплекс. Има два
пресенилин гена при гръбначните, наречени PSEN1 (локализиран в 14
хромозома при човека), който кодира пресенилин 1 (PS-1) и PSEN2 (в 1-ва
хромозома при човека), който кодира пресенилин 2 (PS-2). Доминантни
мутации в гените, които кодират пресенилин протеините са най-честата
причина за фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало (Veugelen et al.,
2016) .
6. Хипотеза за оксидативния стрес – образуването на свободни радикали
обуславя протичането на възпалителни процеси (Agostinho et al., 2010),
дисфункция на клетъчните мембрани (Axelsen et al., 2011) и активиране на
програмирана клетъчна смърт (апоптоза) чрез окисление на протеини,
липиди и нуклеинови киселини (ДНК, РНК) и нарушаване на глюкозния
метаболизъм (Münch et al., 2012).
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Патогенеза и патоморфология на болестта
 Макроскопски промени
Дифузна корова атрофия - най-изразена в челните, темпоралните и
париеталните дялове.
Тежко изразена атрофия на хипокампа, което служи като диагностичен
тест и се установява най-добре на магнитно-резонансна томография.
Разширение на вентрикулите
 Микроскопски промени
Неврофибриларни сплитания – абнормални клетъчни образувания,
изпълнени с преплетени спираловидни нишки, съдържащи тау-протеин във
фосфорилирана форма.
Сенилни плаки – дегенерирали нервни окончания, заобиколени от бетаамилоиден протеин (βА4), притежаващ трофични и токсични ефекти.
Амилоидните отлагания са резултат от агрегацията на βА4 протеин –
фрагмент от прекурсора на амилоидния протеин (βАРР), съдържащ се
нормално в клетката.
Във връзка с коровата невронална клетъчна смърт се наблюдават промени
в неврохимичната реактивност. Най-съществена е редукцията на
холинацетилтрансферазната активност в кората – ензим с основно
значение в синтеза на ацетилхолина, който се намира само в
холинергичните неврони. Поради това загубата на холинергични неврони в
кората и базалното ядро на Meynert е особено тежка (Васенина & Левин,
2015).
Стадии в развитието на болестта на Алцхаймер
 В първия стадий симптомите са неопределени, дифузни и се
появяват незабелязано. Преобладават паметовите нарушения, но се
наблюдават и леки зрително-пространствени и речеви нарушения,
намалена концентрация. Болните не са в състояние да се справят с
по-сложните ситуации.
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 Във втория стадий към утежняването на паметовите и зрителнопространствените нарушения се прибавят и други корови симптомидисфазия, диспраксия, дисгнозия и дизекзекутивни симптоми.
 В третия (терминален) стадий когнитивните функции,
включително и поведението, са тежко увредени. Болните са
мълчаливи или издават неясни звуци, лежат неподвижни във
флексорна поза, с инконтиненция на тазовите резервоари и
абсолютна невъзможност да се грижат за себе си (Янчева, 2001).
Диагноза
Невропсихологичните тестове позволяват да се определи степента на
когнитивния дефицит. Компютърната томография и магнитнорезонансната томография при БА визуализират симетрична корова
атрофия и разширение на вентрикулите, които са неспецифични. МРТ
показва, че атрофията на хипокампалната и перихипокампалната области е
най-ранният белег за начало на болестта.
Позитронно-емисионната томография (PET) визуализира още в ранните
стадии на БА симетрична редукция на мозъчния кръвен ток и метаболизъм
в париеталните и темпоралните дялове и промяна в разпределението и
плътността на неврорецепторите в мозъка. Методите за изследване на
периферни и ликворни маркери за БА са в развитие. Комбинацията от
понижени ликворни нива на Aβ(1–42) и повишени нива на тотален тау
протеин са най-сензитивните ликворни маркери за отдиференциране на БА
от нормалното стареене (Фармакотерапевтично ръководство за лечение на
неврологични заболявания, 2015). Акумулирането на Аβ в мозъка може да
бъде идентифицирано in vivo чрез изследване на нивата му в ликвора
(amyloid-β42) и чрез PET със специфични радиофармацевтици като
Pittsburgh compound B (PiB), който селективно се свързва с Аβ (Blennow et
al., 2015).
Лечение
Засега не съществува ефикасно лечение на БА, а понастоящем прилаганите
лекарствени средства повлияват само симптомите на болестта. Основните
фармакотерапевтични мишени при БА са:
1. Когнитивните нарушения, засягащи: паметта, речта, ориентацията,
концентрацията и др.
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2. Поведенческите промени: страх, агресия, психози, депресия и др.
3. Подобряване на ежедневните дейности: обличане, хранене, къпане,
използване на домакинските уреди и др.
Одобрени от FDA и ЕМА за симптоматично лечение на БА са следните
групи лекарства:
1. Ацетилхолинестеразни инхибитори – Rivastigmine, Galantaminе,
Donepezil
2. NMDA-рецепторни антагонисти – Memantine (Фармакотерапевтично
ръководство за лечение на неврологични заболявания, 2015)
1. Ацетилхолинестеразни инхибитори
При болест на Алцхаймер са описани дегенеративни промени в
холинергичните неврони, което води до изчерпване на ацетилхолина,
холинергична хипофункция, а това от своя страна допринася за
прогресивното отслабване на паметта и запаметяването. По тази причина,
използването на ацетилхолинестеразни инхибитори за възстановяване на
синаптичните нива на ацетилхолин и за лечение на симптомите,
причинени от холинергичния дефицит представляват рационален подход
във фармакотерапията на БА. В допълнение, за ацетилхолинестеразата е
установено, че е един от протеините, който се намират в близост до Аβ
отлаганията и директно подпомага агрегацията на Аβ в неразтворими
плаки, които са класически патологичен белег при БА (Rees et al., 2003).
Холинестеразата е два основни типа – ацетилхолинестераза и
бутирилхолинестераза.
При БА е установено, че активността на ацетилхолинестеразата остава
непроменена, а бутирилхолинестеразната активност прогресивно се
увеличава.
Обмислят
се
подходи
за
инхибиране
на
бутирилхолинестеразата като начин за възстановяване на холинергичната
функция при БА, но тъй като ролята на този ензим в регулацията на
холинергичната трансмисия при човека не е напълно изяснена,
ацетилхолинестеразата остава основната мишена за тази хипотеза (Silva et
al, 2014).
Ацетилхолинестеразните инхибитори биват обратими и необратими.
Обратимите инхибитори, които са основно третични и четвъртични амини
и карбамати, намират широко терапевтично приложение, докато
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необратимите инхибитори като органофосфатите имат токсични ефекти и
имат ограничена терапевтична употреба.
Четири инхибитора на ацетилхолинестеразата са одобрени от FDA и EMA:
rivastigmine, galantamine, donepezil и tacrine (tacrine вече не се използва,
поради хепатотоксичност) (табл. 1).
Таблица 1. Сравнително охарактеризиране на холинестеразни инхибитори
Лекарство

Donepezil

Rivastigmine

Galanthamin

химична група

бензилпиперидиново
производно

карбамат

фенантренов
алкалоид

място на свързване с Периферна анионна
Естеразна страна
страна
ацетилхолинестеразата

Анионна страна и
ароматно "гърло"

AChE инхибитор и
Инхибитор на
алостеричен
Селективен, обратим
ацетил- и
потенциращ лиганд
механизъм на действие
AChE инхибитор бутирилхолинесте
на никотиновите
разата
рецептори
форма на БА, която
повлиява

Лека до умерена

Лека до умерена

Лека до умерена

бионаличност

100 %
лесно преминава
КМБ

40%

80%-100%

t 1/2

70 h

1,5 h

5h

свързване с протеини

96%

40%

До 18%

метаболизъм

хепатален

нехепатален

НЛР

ГИТ смущения,
брадикардия

ГИТ смущения

хепатален
ГИТ смущения,
брадикардия

Rivastigmine
Rivastigmine е обратим инхибитор на ацетил- и бутирилхолинестеразата и
има благоприятен ефект върху когнитивния дефицит при деменция,
свързана с БА или с болестта на Паркинсон. Одобрен е за употреба в 60
страни, включително всички страни-членки на Европейския съюз и САЩ.
При пациенти с болест на Алцхаймер инхибирането на холинестеразите е
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дозозависимо. При добра поносимост, началната доза се повишава на
всеки 2 седмици до максимум 6 mg два пъти на ден. За постигане на
максимална терапевтична полза, пациентите трябва да се поддържат на
най-високата добре поносима доза. Лечението редовно се преоценява и
продължава, докато се наблюдава терапевтична полза за пациента. Ако
след 3 месеца лечение с поддържаща доза степента на влошаването на
симптомите на деменцията на пациенти не се повлиява в благоприятна
посока, лечението трябва да се спре. Установено е, че при употреба на
трансдермалния пластир с по-ниска доза rivastigmine се наблюдават помалко нежелани ефекти, отколкото при пероралната форма и пластира с
по-висока доза, при съизмерима ефикасност. Лечебният ефект не е
изследван при плацебо-контролирани проучвания с продължителност
повече от 6 месеца. НЛР: гадене и повръщане, обикновено във фазата на
повишаване на дозата (Birks et al., 2009).
Donepezil
Донепезил е специфичен и обратим инхибитор на ацетилхолинестеразата.
Лечението започва с 5 mg/ден (еднократен прием), която се приема наймалко един месец за установяване на клиничен отговор. След едномесечна
клинична оценка от лечението с 5 mg дневно, дозата на донепезил може да
бъде повишена до максимално 10 mg/ден. Дози, по-високи от 10 mg дневно
не са били изследвани в клинични проучвания. НЛР: брадикардия, гадене,
повръщане, мускулни крампи, инконтиненция и инсомния (Courtney et al.,
2004).
Galantamine
За внедряването на galantamine в производствената практика през 1958
година, принос има българският учен проф. Димитър Пасков (Ангелова,
2013).
Галантамин е третичен алкалоид, селективен, компетитивен и обратим
инхибитор на ацетилхолинестеразата в ЦНС. Първоначално е изолиран от
растителни източници – блатни кокичета и нарциси, но по-късно започва и
синтетичното му производство. Действа и като алостеричен потенциращ
лиганд върху най-разпространените в ЦНС никотинови ацетилхолинови
рецептори от подтип α4β2. Повишава и чувствителността на
постсинаптичните рецептори към ацетилхолин. Галантамин преминава
през КМБ, улеснява провеждането на импулси в ЦНС и ускорява
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възбудните процеси. Повишава активността на холинергичната система, в
резултат на което се подобряват когнитивните функции.
Чести НЛР на холиномиметиците са: загуба на апетит, намаляване на
телесното тегло, депресия, брадикардия, гадене, повръщане, умора,
замаяност, сънливост (Qassem, 2008).
Фармакокинетични параметри на galantamine hydrobromide.
След перорален прием максималната плазмена концентрация (Cmax) на
galantamine hydrobromide е 27 μg/L и се достига след 30-60 min.
Свързването с плазмените протеини е 18%. 75% от лекарството се
метаболизира от чернодробните ензими CYP2D6 и CYP3A4 (Mihailova et al.,
1989; Farlow, 2003). Mihailova et al. (1989) установяват, че степента и
скоростта на резорбция на нивалина не се повлияват чувствително от
начина на неговото приложение – подкожно или перорално. Под действие
на цитохром CYP2D6 предимно се образува O-desmethylgalantamine, а под
влияние на CYP3A4 се получава предимно galantamine-N-oxide (Farlow,
2003). При прием на galantamine hydrobromide 10 mg tabl. с удължено
действие чрез HPLC-MS са установени: максимална плазмена
концентрация Cmax = 27.2 μg/L и време на полуелиминиране t1/2 = 10 h (Wen
et al., 2007). Чрез HPLC-анализ на проби от плазма и урина от здрави
доброволци от 2 етнически групи – кавказка и японска е доказано, че при
перорален прием на 4 mg и 8 mg galantaminе няма статистически значима
разлика във фармакокинетичните параметри на лекарството (Zhao et al.,
2002 ) (Таблица 2).
Таблица 2. Фармакокинетични параметри за Galantamine hydrobromide.
Параметър
Бионаличност
Максимална плазмена концентрация: (Cmax)
Врeме за достигане на Cmax (tmax)
Обем на разпределение
Серумен полуживот
Свързване с плазмени протеини
Метаболизъм
Ренален клирънс
Общ плазмен клирънс
Време на полуелиминиране (t1/2)
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Galantamine
hydrobromide
90 %
27 μg/L
30-60 min.
175 L
5-7 h
18 %
хепатален
65 mL/min.
300 mL/min.
10 h

Токсичност на Galantaminе hydrobromide
За galantamine hydrobromide данните за LD50 при перорално (p.o.),
субкутанно (s.c.) и интраперитонеално приложение (i.p.) са
систематизирани в Tаблица 3 (Harvey, 1995).
Таблица 3. LD50 на Galantaminе hydrobromide.
Изследвани LD50 p.o.
LD50 s.c.
животни
[mg/kg b.w.]
[mg/kg b.w.]
Мишки
24
25
Плъхове
77
65
Зайци
75
27

LD50 i.p.
[mg/kg b.w.]
4.5
11
12

Според рейтинговата скала на Hodge-Sterner galantamine hydrobromid (LD50
= 77 mg/kg b.w. p.o. при плъхове) спада към средно токсичните вещества
(LD50 = 51 – 500 mg/kg b.w., p.o.), а в съответствие със скалата на Gosselin,
Smith and Hodge е много токсичен (LD50 = 51 – 500 mg/kg b.w., p.o.).
2. NMDA (N-methyl-D-aspartate)-рецепторни антагонисти
Memantine е волтаж-зависим, с умерен афинитет и неконкурентен NMDAрецепторен антагонист. Той модулира ефектите на патологично
повишените нива на глутамат, които могат да доведат до нарушено
функциониране на невроните. Показан е за лечение на умерена до тежка
степен на БА. Нараства броя на доказателствата за това, че нарушеното
функциониране на глутаматергичната невротрансмисия, по-конкретно на
рецепторите за NMDA, допринася както за проявата на симптомите, така и
за прогресирането на болестта. Началната доза е 5 mg дневно в
продължение на 7 дни. Дозата постепенно се повишава през седмица до
достигане на максимална дневна доза от 20 mg. Memantine трябва да се
използва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за гърчове или
пациенти с предразполагащи фактори за епилепсия. Трябва да се избягва и
едновременната употреба с антагонисти на N-metyl-D-aspartate (NMDA),
като amantadine, ketamine или dextrometorphan. Тези съединения действат
върху една и съща рецепторна система, както и мемантин, и следователно
нежеланите реакции, сързани главно с ЦНС могат да бъдат по-чести и посилно изразени. Най-честите НЛР при употребата на мемантин са:
замаяност, главоболие, запек, сънливост и високо кръвно налягане (GlynnServedio & Ranola, 2017).
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II.2. Мултиплена склероза
Мултиплената (множествена, дисеминирана) склероза засяга 2.3 милиона
души по света (National MS Society, 2017) и е автоимунно заболяване с
наличие на области на демиелинизация на аксоните и характеризиращо се
с двигателни, зрителни, речеви и паметови смущения. Заболяването има
пристъпно-ремитентен (пристъпи и периоди на затихване) и по-често
проградиентен
(напредване
на промените)
ход. МС
засяга
миелиновата обвивка на аксоните на главния и гръбначен мозък. Това
причинява демиелинизация и образуването на лезии в мозъка, което води
до широк спектър от признаци и симптоми: замъглено или двойно
виждане, нарушение на червено-зеленото зрение, болка в очите/окото,
загуба на зрение, затруднена походка, парестезии - мравучкане,
изтръпване, болка или пробождане в крайниците, мускулна слабост и
скованост, изразена уморяемост, нарушение на говор и слух, замаяност и
световъртеж, инконтиненция, тремор, нарушение на висшите корови
функции – памет, концентрация, внимание (Espejo & Montalban, 2012).
Увредените нерви не могат да изпълняват функцията си да провеждат
нервни импулси от и до мозъка. Заболяването се развива най-често в
ранните години на зрелостта, като се среща по-често при
жените. Разпространението му варира в широки граници между 2 до 150
болни на 100 000 души. Средната продължителност на живот при
засегнатите пациенти е с 5 до 10 години по-ниска от останалата част на
населението (Espejo & Montalban, 2012).
Почти всички неврологични симптоми могат да съпровождат
заболяването, като често се стига до физическа и ментална инвалидизация.
МС има няколко форми:






Пристъпно-ремитентна форма – при тази форма при всеки пристъп
се появяват някакви нови симптоми от описаните по-горе, а между
пристъпите се наблюдават периоди на липса на поява на нови
симптоми на заболяването;
Вторично прогресираща форма – след първоначално пристъпноремитентно протичане, симптомите на заболяването започват да се
задълбочават плавно, без наличие на ремисии;
Първично прогресивна форма – заболяването протича от самото
начало с плавно влошаване на неврологичното състояние;
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Прогресивно-пристъпна форма – в междупристъпните периоди е
налице прогресиране на заболяването;
Бенигнена форма – при тази форма има малко симптоми и
продължителни ремисии;
Малигнена форма – бърза прогресия, ранна инвалидизация и смърт.

В периодите между пристъпите симптомите може да изчезват напълно, но
често се появяват трайни неврологични проблеми, особено с напредване на
болестта (Sahraian et al., 2011).
Етиология
МС е описана за първи път през 1868 г. от Жан Шарко. Причините за МС
остават неясни, но се изследва влиянието на различни фактори: дефицит
на витамин D, сезон на раждане, тютюнопушене (Disanto et al., 2012),
автоимунни нарушения, вируси, генетични фактори, неблагоприятни
фактори на околната среда и други. Основно място в групата на външните
фактори заемат вирусните инфекции. При болни от МС често се
регистрират високи нива на антитела към някои вируси (паротитен,
рубеолен, Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Ebstein-Bar virus) и др.
При автоимунните процеси организмът образува имунокомпетентни
клетки, които активно се включват в деструктивни процеси в собствените
му тъкани. Този резултат се постига обикновено при съчетание на
антигени, внесени отвън, със собствените антигенни структури или при
сходство между едните и другите (антигенна мимикрия).
За ролята на генетичната предиспозиция, говорят по-честите случаи на
заболяването у бялата раса, натрупването на болни в някои фамилии и
високата конкордантност на заболяването при еднояйчните близнаци –
26%.
Множествената склероза е трудно за диагностициране заболяване, поради
голямото сходство на признаците и симптомите с тези на други клинични
състояния.
Диагностициране
До момента няма един единствен тест, специфичен за диагностициране на
МС. Основните изследвания, които се извършват са: Магнитно-резонасна
томография
(МРТ), чрез
която
се
откриват
огнищата
на
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демиелинизация. Зрителни евокирани (предизвикани) потенциали за
изследване на зрителните функции. Лумбална пункция, с която се изследва
ликвора в гръбначния мозък, за да се изключи наличието на друг
възпалителен процес в организма. Изследването на неутрализиращи
антитела срещу бета-интерферони може да подпомогне избора на
терапевтична стратегия и да го индивидуализира.
Лечение
Лечението е насочено към възстановяване на функциите след пристъп,
превенция от нови пристъпи и на трайната инвалидизация. Прогнозата при
засегнати от МС зависи от формата на заболяването, както и от пола,
възрастта, началните симптоми и степента на инвалидизация на
пациентите. Болестта се развива и напредва в продължение на десетилетия,
като средната продължителност на живот след заболяване е 30 години.
За лечение на множествената склероза се прилагат следните групи
медикаменти:







Глюкокортикостероиди – имат своето място при овладяването на
пристъпите;
Имуномодулатори – използват се интерферонови препарати, които
повлияват благоприятно честотата на пристъпите и прогресията на
заболяването;
Имуносупресивни медикаменти;
Симптоматични препарати – използват се за облекчаване на
симптомите и включват миорелаксанти, стабилизатори на
настроението, бета-блокери и др.

Остри атаки
При обостряне на симптоматиката, интравенозно се прилагат високи дози
кортикостероиди, като метилпреднизолон. Въпреки ефективността за
облекчаване на симптомите в краткосрочен план, кортикостероидното
лечение
няма
значим
ефект
върху
дългосрочното
възстановяване. Интравенозното и пероралното прилагане са еднакво
ефикасни. За преодоляване на последствията от рецидиви, които не се
повлияват от кортикостероидната терапия, може да се прибегне до
плазмафереза (Smets et al., 2017).
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Модифициращи хода на заболяването лекарства
Първа генерация модифициращи хода на заболяването лекарства, които са
въведени през 90-те години на 20-ти век, са: interferon beta-1a, interferon
beta-1b и glatiramer acetate.
През последните десет години са въведени нови терапии с втора генерация
болест-модифициращи медикаменти: fingolimod, teriflunomide, dimethyl
fumarate, natalizumab и alemtuzumab.
Модифициращото лечение забавя развитието на болестта, но не го спира.
С напредване на множествената склероза, симптоматиката се увеличава и
обостря. Болестта е съпроводена от многообразни симптоми и
функционални дефицити, които водят до редица прогресиращи
увреждания и инвалидизация.
В зависимост от симптоматиката могат да се прилагат и: tizanidine,
baclofen, galantamine, diazepam, clonazepam, amitriptyline, fampridine и др.

4-aminopyridine
4-аминопиридин (4-АР, dalfampridine – FDA, fampridine – EMA) е блокер
на калиевите канали, който е показан за възстановяване на провеждането
при демиелинизирани аксони. 4-АР е комерсиализиран под името Fampyra
през 2011 година и е единствената терапия, показана за лечение на
проблеми с походката при МС.
При изследване на влиянието на Nivalin P – комбинация от Galantamine
hydrobromide и 4-aminopyridine върху изолирани скелетни мускулни
влакна, e установено, че 4-aminopyridine блокира волтаж-зависимите
калиеви канали, удължава продължителността на акционния потенциал и
освобождаването на калциеви йони в саркоплазмата и забавя обратното
поемане на калциеви йони в саркоплазмения ретикулум на мускулните
влакна (Radicheva et al, 1999).
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Структура и физикохимични свойства на 4-aminopyridine.
В Таблица 4 са обобщени данни за физикохимичните свойства на 4aminopyridine (Fampyra, Assessment report, EMA, 2011).
Таблица 4. Физикохимични свойства на 4-aminopyridinе.
Структурна формула

Химично наименование
Молекулна формула
Молекулна маса
Разтворимост
Температура на топене
pKa
Константа на разпределение в
n-октанол/вода (P)

4-aminopyridine
C5H6N2
94.12
разворим във вода, етилов алкохол, етилов
етер и бензен.
158.5-159 оC
9.17
log P = – 0.76

4-aminopyridine се метаболизира в 5% под действие на чернодробния
цитохром CYP2E1 чрез хидроксилиране до неактивните метаболити 3hydroxy-4-aminopyridine и 3-hydroxy-4-aminopyridine sulfate. Метаболитът
4-aminopyridine N-oxide се получава при окисление. Метаболитите са
неактивни и заедно с 95% от неметаболизираното количество се
екскретират чрез урината (Parthasarathi et al., 2011).
В Таблица 5 са представени данни за фармакокинетичните параметри на 4aminopyridine.
Таблица 5. Фармакокинетични параметри за 4-aminopyridine.
Параметър
Бионаличност
Обем на разпределение
Свързване с плазмени протеини
Метаболизъм
Eкскреция
Общ плазмен клирънс
Бъбречен клирънс
Време на полуелиминиране (t1/2)
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4-aminopyridine
96%
2.6 L/kg
слабо
хепатален
бъбречна
10 mL/min.
6 mL/min.
5 h

Токсичност на 4-aminopyridine
За 4-aminopyridine данните за LD50 при p.o., s.c. и i.p. приложение са
систематизирани в Tаблица 6 (Fampyra, Assessment report, EMA, 2011).
Таблица 6. LD50 на 4-aminopyridine.
N
1.
2.

Изследвани
животни
Плъхове
Мишки

LD50 p.o.
[mg/kg b.w.]
200
50

LD50 i.p.
[mg/kg b.w.]
11.5
10

LD50 s.c.
[mg/kg b.w.]
18.5
5

Според рейтинговата скала на Hodge-Sterner 4-aminopyridine (LD50 = 200
mg/kg b.w. p.o. при плъхове) спада към средно токсичните вещества (LD50 = 51
– 500 mg/kg b.w. p.o.), а в съответствие със скалата на Gosselin е много
токсичен (LD50 = 51 – 500 mg/kg b.w. p.o.).
Фармакологични ефекти и приложение на 4-aminopyridine
4-aminopyridine преминава през кръвно-мозъчната бариера (Gleason, 2013)
и се прилага при: 1) множествена склероза (McDonald & Clements, 2011),
(Jensen et al, 2014) ; 2) болест на Алцхаймер – засилва освобождаването на
ацетилхолин и подобрява когнитивните функции; 3) миастеничен синдром
на
Eaton-Lambert.
Веществото
антагонизира
действието
на
недеполяризиращите нервно-мускулни блокери tubocurarine, atracurium,
doxacurium, pancuronium, pipecuronium, vecuronium и отстранява нервномускулен блок при ботулизъм (Dunn & Blight, 2011).
Мултиплената (множествена, дисеминирана) склероза засяга 2.3 милиона
души по света (National MS Society, 2017) и е автоимунно заболяване с
наличие на области на демиелинизация на аксоните и характеризиращо се
с двигателни, зрителни, речеви и паметови смущения. В
демиелинизираните аксони в резултат на засилен инфлукс на калиеви йони
през волтаж-зависими калиеви канали, разположени в аксоналната
мембрана, настъпва бърза реполяризация и се затруднява предаването на
нервния импулс (Sahraian et al, 2011). Dalfampridine (Ampyra®) 10 mg tabl. с
удължено освобождаване (Hersh & Rae-Grant, 2012) е одобрен за
подобряване на походката при болни от множествена склероза от FDA
през 2010 година. През 2011 година fampridine (Fampyra®) 10 mg tabl. с
удължено освобождаване е одобрен със същото показание от EMA
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(Fampyra PAR, 2011). При клинични изпитвания във фаза 3 (Egeberg et al.,
2012) е установено, че при приложение 2 пъти дневно на Dalfampridine
(Ampyra) 10 mg tabl. със забавено освобождаване, значително се подобрява
двигателната активност при пациенти с мултиплена склероза, като
скоростта на движение се увеличава от 25% до 42.9% (Hayes, 2011).
Максималната доза е 10 mg 2 пъти дневно, тъй като при по-високи дози се
увеличава рискът от странични eфекти (Cornblath et al., 2012). Ефектът при
мултиплена склероза се дължи на способността на лекарството да блокира
волтаж-зависимите калиеви канали в невроналната мембрана, чрез което се
удължава продължителността на деполяризационната фаза на акционния
потенциал, подобрява се проводимостта, увеличава се навлизането на
калциеви йони в мускулните влакна и се засилват мускулните съкращения
(Dunn & Blight, 2011).
4-аминопиридин (4-АР или fampridine, dalfampridine) е блокер на
калиевите канали, който е показан за възстановяване на провеждането при
демиелинизирани аксони. 4-АР е комерсиализиран под името Fampyra през
2011 година и е единствената терапия, показана за лечение на проблеми с
походката при МС. 4-АР притежава редица НЛР и висока токсичност.
Поради тази причина интерес представлява синтезирането и
охарактеризирането на нови по-малко токсични производни на 4-АР с
оглед изследване на когнитивните функции и демиелинизацията при МС.
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III. ЦЕЛ

Провеждане на експериментално токсикологично и фармакологично
проучване на осем новосинтезирани, оригинални производни на 4аминопиридина (4-AP) и бензазепина, с потенциални ефекти при болест на
Алцхаймер и мултиплена склероза.
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IV. ЗАДАЧИ

1.
Определяне острата токсичност (LD50) на новосинтезираните
съединения и комбинациите между galantamine и 4-AP;
2.
Определяне на in vitro цитотоксичността на съединенията чрез МТТ
тест;
3.
Определяне на ефектите
пасивно/активно избягване;

на

съединенията

при

тест

за

4.
Определяне на ефекта на съединенията върху локомоторната
активност;
5.
Определяне на in vitro ефекта на съединенията за инхибиране на
ензимите ацетил- и бутирил-холинестераза;
6.

Определяне на физикохимичните характеристики на съединенията;

7.
Определяне степента на синергизъм/антагонизъм на комбинацията
galantamine + 4-АР;
8.
Определяне
антидепресивно
бензазепинови производни;

действие

на

4

оригинални

9.
Определяне степента на демиелинизация на мозъчни неврони в
corpus callosum на мишки, третирани с cuprizone и хистологична оценка на
най-перспективните съединения;
10.

Статистическа обработка на данните.
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V.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

V.1. Материали
Опитни животни
Използваните в експериментите животни са бели мъжки мишки, линия Н, с
тегло 28-35 g на 8 седмици. Експерименталните животни са доставяни от
„Експериментална и развъдна база за опитни животни – гр. Сливница”.
Животните обитаваха стандартни поликарбонатни кафези с талаш,
отговарящи на ISO 9001, при наличие на пространство, което съответства
на законово установеното. На експерименталните животни са осигурени
регулиран цикъл светлина/тъмнина – 12h/12h, както и свободен достъп до
питейна вода и храна. Храната е със сертификат за произход от
производствената база в Костинброд. Влажността и температурата в
помещението, обитавано от експерименталните животни, бяха записвани
ежедневно в лабораторен дневник. Фармацевтичният факултет на
Медицински университет – София притежава удостоверение за
регистрация на животновъден обект № 419 от 28.12.2012, както и
разрешение за използване на животни в опит (с учебна цел) № 74 от
03.12.2012 до 03.12.2017, издадени от Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ). Вивариумът на Фармацевтичния факултет е ежегодно
проверяван от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и БАБХ.
Химикали и реактиви
На осем новосинтезирани оригинални съединения са проведени
изследвания за определяне на острата токсичност и фармакологичния
ефект. Съединенията са синтезирани и предоставени от проф. Везенков и
сътрудници от катедра „Органична химия” на Химикотехнологичния и
металургичен университет – София. Четири от новосинтезираните
съединения са дипептидни производни на 4-аминопиридина (4-АР), а
останалите са бензазепинови дипептидни производни.
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1.1 Синтез на хибридни съединения между 4-АР и модифицирани
дипептиди с остатък от N-(3,4-дихлорофенил)-D,L –Ala-OH
Синтезът на пептидни производни на 4-АР е осъществен по TBTU метод
(Фиг. 2).

Фигура 2. Синтез на пептидни производни на 4-АР

1.2. Синтез на бензазепинови производни, при които бензазепиновият
хетероцикъл е свързан с дипептид, съдържащ N-(3,4-дихлорофенил)D,L-Ala-OH в N-края.
1.2.1. Синтез на модифицирани дипептиди, съдържащи N-(3,4дихлорофенил)-D,L-Ala-OH в N-края
Бензазепиновите производни са били получени чрез кондензация на
модифицирани дипептиди (фиг. 3) със 7,8-диметокси-1-фенил-2,3,4,5тетрахидро-1H-3-бензазепин (фиг. 4) в присъствие на HBTU и DIPEA в
среда от CH2Cl2 , при стайна температура.
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Фигура 3. Синтез на модифицирани дипептиди, съдържащи N-(3,4-дихлорофенил)D,L –Ala-OH в N-края

Фигура 4. Структура на 7,8-диметокси-1-фенил-2,3,4,5-тетрахидро-1H-3бензазепин

Получените съединения (фиг. 5) са с високи добиви (80-90%) и
хроматографска чистота, които са били охарактеризирани чрез точка на
топене и ъгъл на оптично въртене.

Фигура 5. Бензазепинови производни, при които бензазепиновия хетероцикъл е
свързан с дипептид, съдържащ N-(3,4-дихлорофенил)-D,L-Ala-OH в N-края
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Лекарствени вещества, субстанции и реактиви:
4-AP (Sigma-Aldrich, USA)
Acetylcholinesterase (Sigma-Aldrich, USA)
Acetylthiocholine iodide (Sigma-Aldrich, Switzerland)
Butyrylcholinesterase (Sigma-Aldrich, USA)
Butyrylthiocholine iodide (Sigma-Aldrich, USA)
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone – Cuprizone (Sigma-Aldrich, Austria)
5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoic) acid – DTNB (Sigma-Aldrich, USA)
Mirtazapine oro 15 mg tabl. (Aurobindo, United Kingdom)
Nivalin 10 mg/mL amp. (Sopharma, Bulgaria)
Scopolamine hydrobromide trihydrate (Sigma-Aldrich, India)
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V.2. Методи
V.2.1. Остра токсичност

Остра токсичност (LD50) е количеството вещество, приложено наведнъж,
което причинява смъртта на 50% от опитните животни в групата. LD50 е
един от начините за измерване на краткосрочния токсичен потенциал
(остра токсичност) на веществата. Стойностите на LD50 могат да се
сравняват с помощта на скали за токсичност. Тъй като има няколко
възприети за употреба скали, които използват различни термини за
класификация на веществата, е необходимо да се посочва винаги
използваната от изследователя скала. Най-често използвани в практиката
са “Hodge & Sterner Scale” и “ Gosselin, Smith & Hodge Scale”.
Разтворите се приготвят ex tempore. Веществата се претеглят на
аналитична везна и тези от тях, които не се разтварят във вода (4-АР
производни и бензазепинови производни) се оситняват първоначално
самостоятелно, а след това с помощта на 1-2 капки Tween 80. След
омокрянето на частиците се прибавя определеното количество дестилирана
вода за получаване на необходимата концентрация. Водоразтворимите
вещества като galantamine, 4-АР и техните комбинации се оситняват и след
това се разтварят в съответното количество дестилирана вода.
Веществата се прилагат интраперитонеално (i.p.) или перорално (p.o.) в
количество 0,1 mL/10 g телесно маса (b.w.). Опитите се провеждат по едно
и също време на денонощието с оглед избягване на циркадните ритми.
След въвеждането, животните се наблюдават за промени в поведението и
летален изход. През това време, те имат свободен достъп до храна и вода.
LD50 стойностите са представени като mg/kg b.w. LD50 стойностите са
определени с програмата Origin.

V.2.2. In vitro цитотоксичност

За оценка на клетъчната виталност се провежда MTT-тест. МТТ е
колориметричен тест и същността му се състои в разпадането на жълтата
тетразолова сол 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил тетразолов
бромид (МТТ) до неразтворим формазан, който е с лилав цвят (Mosmann
1983). Реакцията се осъществява от митохондриалния ензим сукцинат36

дехидрогеназа. Най-голямото предимство на посочения метод е, че
споменатата реакция може да се осъществи само в живи клетки с
функциониращи митохондрии. Абсорбцията на пробите при 550 nm е
мярка за концентрацията на формазана и съответно за броя на
жизнеспособните клетки.
Определя се IC50 - концентрацията на веществото, необходима за 50%
инхибиране in vitro.
Скрининговото токсикологично проучване е проведено върху панел от
трансформирани клетъчни линии от различни тъкани:
 от човешки хепатоцелуларен карцином HEP-G2 като модел на
чернодробна тъкан;
 от миша невробластома Neuro-2a като модел на нервна тъкан;
 от лимфобластна криза на човешка хронична миелолевкемия BV-173
като модел на хемопоетична тъкан;
 ендотелна клетъчна линия REN (само при бензазепиновите
производни).
Протокол:
1. Клетъчната суспензия се разпределя в 96-ямкови плаки в обем по
100 μl/ямка. За всяка отделна група проби, вкл. нетретираната
контрола, се предвиждат между 8 и 16 ямки. Оставя се една свободна
ямка за празна проба (чиста среда без клетки) за определяне
екстинкцията на чистия разтвор при спектрофотометричното
измерване след обработка с МТТ.
2. Плаките се оставят за 24 часа в инкубатор при 37°С, 5% CO2 и
максимална влажност, за да може клетките да преодолеят стреса от
прехвърлянето и отново да влязат в експоненциална фаза на растеж.
3. След изтичане на 24-те часа се приготвят разтвори на изследваните
вещества с такива концентрации, че при прибавяне на 2 μl от тях към
100 μl клетъчна суспензия да се постигне желаната крайна
концентрация.
4. Плаките се оставят за 48 или 72 часа в инкубатора.
5. След изтичане на определеното време, във всяка ямка се отпипетират
по 10 μl разтвор на МТТ.
6. Плаката се инкубира 3 часа при 37⁰C, 5% CO2 и максимална
влажност на въздуха.
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7. За разтваряне на образувалите се формазанови кристали, във всяка
ямка се отпипетират по 110 L 5% разтвор на мравчена киселина в
изопропилов алкохол и се разбърква добре до разтваряне на всички
формазанови кристали.
8. В свободна ямка се приготвя празна проба като се смесват 100 μL
хранителна среда, 10 μL разтвор на МТТ и 110 μL 5% pазтвор на
мравчена киселина в изопропилов алкохол.
9. Измерва се абсорбцията при дължина на вълната 550 nm на микроELISA-Reader.
Получените опитни резултати се обработват чрез статистически методи
с помощта на програмата GraphPad Prism 5.0.
% витални клетки =

А

проба –

A празна проба

А контрола– A

х 100

празна проба

Oпределят се стандартните отклонения на получените резултати. Прави се
анализ за значимостта на различията между отделните групи чрез
непараметричния статистически тест на Mann-Whitney. След нелинеен
регресионен анализ се получава графика на зависимостта концентрацияефект. Извежда се и зависимостта lg концентрация/ефект, от която се
изчислява IC50-стойността на изследваното вещество спрямо съответните
клетки. Определя се и 95% доверителен интервал на IC50.

V.2.3. Изследване на процесите на обучение и памет

V.2.3.1. Метод за активно избягване
Oсновни принципи
Използва се автоматичен електронен апарат за изследване на условни и
безусловни избягвания на мишки (Gemini Avoidance System, San Diego,
USA). Апаратът разполага с две идентични камери, разделени с
автоматична врата. Във всяка камера има по 8 фотоклетки, чрез които се
установява местоположението на животното, както и светлинни и звукови
генератори. През решетъчния под на апарата може да се приложи шоков
стимул (електрически ток) с различен интензитет.
Изследването на активно избягване започва с поставяне на обекта в едната
камера на апарата, след което на животното се предоставя възможност
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свободно да се движи в апарата – период на аклиматизация. По време на
аклиматизационния период и двете камери са осветени. След изтичането
на този период, в камерата в която е животното светлината изгасва, а в
другата камера се включват светлина и звук, които са условни стимули
(conditioned stimulus – CS). От този момент започва да се отброява времето
за едно изпитване. Ако животното премине по това време в другата
камера, софтуерът регистрира отговора като avoided и се преминава
автоматично към следващото изпитване със същите параметри. В случай,
че животното не премине, другата камера остава осветена, а в камерата, в
която е мишката се включва и безусловният стимул (unconditioned stimulus
- US) – електрически ток с определен интензитет и продължителност.
Регистрира се отговор escaped, ако мишката премине в осветената камера
през тези 5 секунди. Ако животното не премине в другата камера след
прилагането на условния и безусловния стимули, апаратът регистрира
липса на отговор - no response. Светлината остава включена по време на
прилагането на шоковия стимул. Между отделните сесии има интервал
(Inter Trial Interval – ITI), през който камерите не са осветени, не се
прилагат стимули и животното свободно може да се движи в апарата
(Sparkman et al., 2005).

Апарат за изследване на активно и пасивно избягване
Active avoidance след еднократно прилагане на веществата при мишки
без индуциран паметов дефицит
Тестът за активно избягване се провежда в три последователни дни.
Първият ден се провежда обучителна сесия на 7 групи животни (n=6,
общо 42) мъжки мишки със средна маса 25-32 g, отглеждани при
стандартни лабораторни условия. Периодът за аклиматизация при всички
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групи е 20 секунди, времето за едно изпитване, както и ITI са по 10
секунди. На всяко животно се прилага серия от 20 последователни
изпитвания, всяко от които включва прилагането на условни (светлина –
15W и звук 3000 Hz, 50%) и безусловни (ток – 1,5 mA) стимули.
Светлината се включва за 10 секунди, а електрическият стимул за 5
секунди. На следващия ден веществата се прилагат i.p. в доза 1/20 от LD50
и 2 часа след това се провежда тестът за активно избягване при описаните
условия. След 24 часа се провежда още едно изпитване при същите
условия (Sparkman et al., 2005).
Active avoidance след многократно прилагане на веществата при
мишки със скополамин-индуциран паметов дефицит
Експериментът е проведен с мъжки мишки, линия Н, разделени в 11 групи
(n=6, общо 66) с маса 25-33 g, отглеждани при стандартни лабораторни
условия. Изследваните вещества са прилагани в 12 последователни дни в
доза 1/20 от LD50 на съответното вещество, а за индуциране на паметов
дефицит е прилаган scopolamine в доза 3 mg/kg на 1-ви, 5-ти и 12-ти ден.
На всяко животно се прилага серия от 20 последователни изпитвания,
всяко от които включва условни (светлина – 15W и звук 3000 Hz, 50%) и
безусловни (ток – 1 mA) стимули. След провеждането на една обучителна
серия от 20 изпитвания на всяка една от групите без прилагане на
веществата, всяка група получава по една такава серия на ден в
следващите пет дни (1-ви до 5-ти ден) след прилагане на веществата.
Изследваните съединения са прилагани i.p. 30 минути преди провеждането
на активното избягване от 1-ви до 5-ти ден, след което през следващите 7
дни са инжектирани само веществата в същата доза без провеждане на
теста за активно избягване. За индуциране на паметов дефицит се прилага
scopolamine i.p. на 1-ви, 5-ти и 12-ти ден 30 минути след прилагането на
веществата, като изпитването се извършва 30 минути след инжектиране на
scopolamine. След петдневното обучение следват седем дни без
провеждане на активното избягване и на 12-ти ден се провежда една серия
при гореописаните условия, за да се оцени степента на задържане на вече
усвоената задача в паметта – retention trial (Markov et al., 1994).
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V.2.3.2. Метод за пасивно обучение
Oсновни принципи
Изследването на пасивно избягване започва с поставяне на обекта в едната
камера на апарата (Gemini Avoidance System), след което на животното се
предоставя възможност свободно да се движи в апарата – период на
аклиматизация. По време на аклиматизационния период и двете камери са
осветени. След изтичането на този период, камерата в която е животното
остава осветена, а в другата камера светлината изгасва. От този момент
започва да се отброява времето за едно изпитване. Повечето породи мишки
генетично предпочитат тъмнината пред светлината и затова те бързо
преминават в тъмната камера на изследователската станция. Веднъж
влезли в тъмната камера, вратата между двете камери се затваря и се
прилага единичен безусловен електрошоков стимул (unconditioned stimulus
– US) на крака през решетката на пода. Силата на шоковия стимул трябва
да бъде минимална, необходима за пораждане на трепване и вокализация.
Животното трябва да остане в тъмната камера за още 10 секунди, които му
позволяват да направи връзка между характеристиките на камерата и
шоковия стимул. След това мишката се връща в своята клетка. Двадесет и
четири часа по-късно обектът се изважда от клетката и се поставя в
осветената камера на изследователската станция GEMINI като
разделителната врата е оставена отворена. Софтуерът GEMINI записва
латентността на обекта при влизане в тъмната камера – критерий за
оценяване на паметта на животното за неговия отблъскващ опит от
предния ден.
Латентно време – времеви интервал между прилагане на определен
стимул и получаване на съответния отговор.
Passive avoidance след еднократно прилагане на веществата
Използва се мускариновият антагонист scopolamine за предизвикване на
когнитивна дисфункция, наблюдавана при деменция и БА. Пасивното
избягване при този модел се изпитва в три последователни дни. Първият
ден на 7 групи (n=6, общо 42) мъжки мишки със средна маса 25-32 g,
отглеждани при стандартни лабораторни условия, се провежда едно
изпитване за пасивно избягване без прилагане на веществата с
продължителност 300 секунди – acquisition trial – изпитване за заучаване на
нова информация. В камерата, в която е животното се включват светлина
(15W) и звук (3000Hz, 50%) и при преминаване в тъмната камера, вратата
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след него се затваря. След 5 секунди (US Delay) се прилага единичен
електрошоков стимул (US) с интензитет 1mA и продължителност 5
секунди (US Duration). На втория ден 5 минути след i.p. прилагане на
scopolamine в доза 3 mg/kg, всяка от мишките отново се поставя в светлата
камера на апарата и след провеждането на изпитване със същите
параметри се отчита влиянието на scopolamine върху усвояването на
задачата. След това мишките се връщат в своите клетки. 24 часа по-късно,
животното отново се поставя в светлата камера на апарата и се провежда
изпитване при същите условия за оценяване на степента на задържане на
вече усвоената задача в паметта – retention trial. Изследваните вещества в
доза 1/20 от LD50 са приложени i.p. 90 минути преди последното
изпитване (Vogel, 2002; Lee et al., 2017).
Passive avoidance след многократно прилагане на веществата
Експериментът е проведен с мъжки мишки, линия Н, разделени в 10 групи
(n=8, общо 80) с тегло 25-33 g, отглеждани при стандартни лабораторни
условия. Изследваните вещества са прилагани i.p. 12 последователни дни в
доза 1/20 от LD50 на съответното вещество, а scopolamine е прилаган в
доза 3 mg/kg. В камерата, в която е животното, се включват светлина
(15W) и звук (3000 Hz, 50%) и при преминаване в тъмната камера, вратата
след него се затваря. След 5 секунди се прилага единичен шоков стимул с
интензитет 1mA и продължителност 5 секунди. След провеждането на
едно обучително изпитване на всички групи животни без прилагане на
веществата, всяко животно получава по едно изпитване на ден в
следващите пет дни (1-ви до 5-ти ден) с продължителност 300 секунди.
Изследваните съединения са прилагани i.p. 30 минути преди провеждането
на пасивното избягване от 1-ви до 5-ти ден, след което през следващите 7
дни са инжектирани само веществата в същата доза без провеждане на
теста за пасивно избягване. За индуциране на паметов дефицит се прилага
scopolamine i.p. на 1-ви, 5-ти и 12-ти ден 30 минути след прилагането на
веществата, като изпитването се извършва 30 минути след инжектиране на
scopolamine. След петдневното обучение следват седем дни без
провеждане на пасивното избягване и на 12-ти ден се провежда едно
изпитване при гореописните условия, за да се оцени степента на задържане
на вече усвоената задача в паметта – retention trial (Markov et al., 1994).
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V.2.4. Определяне на двигателна активност
Двигателната активност беше измерена с апарат Ugo Basile Biological
Research Apparatus, Milan, Italy (38 cm дължина, 25 cm ширина, 23 cm
височина), чийто под е изграден от паралелни метални пръчки с решетъчен
под. Когато мишките се движат върху решетъчния под, се активира мрежа,
която трансформира тези движения в сигнали, които могат да бъдат
регистрирани като брой за определен период от време (Al-Rashood et al.,
1988).

Определя се двигателнта активност на 12 групи (n=6, общо 72 броя) мъжки
мишки, като всяка група се поставя индивидуално в апарата 5 минути след
i.p. инжектиране на 1/20 от LD50 на съответното вещество. Двигателната
активност на групите, инжектирани със scopolamine, започва да се отчита 5
и 30 минути след i.p. приложение на доза 3 mg/kg телесна маса. Влиянието
върху двигателната активност на всяка група се определя за период от 1
час и се отчита броя на движенията на всеки 10 минутен интервал.

V.2.5.
Определяне
на
ацетилхолинестеразна
бутирилхолинестеразна (BuChE) инхибираща активност

(AChE)

Колориметрично определяне
активност по метода на Ellman

инхибираща

на

холинестеразната

и

AChE и BuChE ефективно катализират хидролизата на ацетил- и бутирилтиохолинйодид (AcSCh и BuSCh) – серни аналози на техния естествен
субстрат – ацетилхолина. След хидролиза, тези субстратни аналози
образуват ацетат (или бутират) и тиохолин. Тиохолинът в присъствието на
високореактивния дитиобиснитро-бензоатен (DTNB) йон реагира с
образуването на жълт 5-тио-2-нитробензоатен анион. Абсорбцията на
получения продукт с жълт цвят се измерва при дължина на вълната λ=403
nm. Ацетилхолинестераза-инхибиторната активност на веществата се
определя по метода на Ellman, 1961. При него 20 µL разтвор на
ацетилхолинестераза (0.03 U/ml), 10 µL p-p на веществото и 180 µL буфер
(pH 8) се смесват и се инкубират при 4ºС за 30 минути. След което към
сместта се добавят 20 μL р-р на DTNB (0.3 mM) и 20 μL разтвор на
ацетилтиохолин йодид (1.8 mM). Инкубира се за 15 минути при 30ºC, след
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което се измерва абсорбцията при 403 nm. Резултатите се сравняват с тези
на galantamine.
% АChE инхибиторна активност = [(Ак – Апр)/Ак] х 100
Бутирилхолинестеразата инхибираща активност се определя по същата
методика с участието на бутирилхолинестераза и бутирилтиохолин йодид.

V.2.6. Изчисляване на молекулни дескриптори като оценка за
преминаване на веществата през биологични мембрани чрез софтуера
Molinspiration Cheminformatics

Предлагани са много методи за наблюдение и оценка на бионаличността
след перорален прием. Един от най-използваните е „правилото на петте на
Липински” (Lipinski’s Rule of Five, RO5), включващо като основен
критерий logP.
Това правило се използва за оценка на лекарственото подобие или за
определяне дали вещество, притежаващо фармакологична или биологична
активност има свойства, които да го правят активно след перорално
прилагане.
Правилото на Липински (Lipinski et al, 1997) включва следните пет точки:
 Октанол/вода разпределителният коефициент logP да е ≤ 5
 Брой на акцептори на протони < 10 (сумата от O и N атоми).
 Брой на донори на протони < 5 (сумата от OH и NH)
 Молекулна маса < 500 далтона
 Брой нарушения на правилото ≤ 1
Една от важните физикохимични характеристики на лекарствата е техният
разпределителен коефициент logP, който характеризира разпределението
им между водна и липидна фаза в тялото. При експерименталните модели
липидната фаза обикновено е октанол и logP се дефинира чрез следното
уравнение:

където C е концентрацията на нейонизираното разтворено вещество в
двата разтворителя – октанол и вода.
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V.2.7. Определяне степента на синергизъм/антагонизъм на комбинацията
Galantamine/4-АР

Интегрален елемент от фармакологичните тестове в настоящия труд е
оценката на комбинации от лекарства. Ting-Chao Chou и Paul Talalay са
разработили алгоритъм за количествена оценка на степента на
синергистично и/или антагонистично действие между две и повече
лекарства, прилагани във фиксирани или вариращи дози. Методът на ChaoTalalay (CTM) се базира на т.нар. уравнение за средния ефект (median effect
equation), изведено въз основа на закона за действие на масите (ЗДМ),
както и на добре известните уравнения на Michaelis-Menten, Hill,
Henderson-Hasselbalch и Scatchard от областта на биохимията и
биофизиката (Фиг.6).

Фигура 6. Алгоритми за компютърна симулация и количествено
охарактеризиране на синергизъм, адитивен ефект или антагонизъм между две и
повече вещества по СТМ.
*Dm – би била всяка еквиефективна доза/концентрация, определена във
фармакологичен тест
В условията на подбраната от нас експериментална система Dm съответства на LD50.

Авторите въвеждат специфичния параметър „комбинационен индекс“ (CI),
който количествено охарактеризира комбинационните ефекти и ги
класифицира на: синергистични (CI < 1), адитивни (CI = 1) и
антагонистични (CI > 1) взаимоотношения между едновременно прилагани
лекарствени вещества. В допълнение, е разработен специализираният
компютърен софтуер CompuSyn за автоматизиран анализ на данните от
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зависимостите „доза-ефект” и определяне степента на синергизъм и/или
антагонизъм при реални или симулирани дозови стойности (Chou, 2010).

V.2.8. Изследване на депресивно-подобно поведение при животни

Тест за поведенческо отчаяние (behavioral despair, forced swim test –
FST; Porsolt test)
Опитните животни се поставят в стъклен цилиндър, пълен с вода.
Цилиндърът е с размери, които не позволяват на животните да излязат от
него, а също и да се подпират до дъното с лапи или опашка. Поради това те
са принудени да плуват. След първоначален период на повишена
двигателна активност, животните изпадат в неподвижност, което се
тълкува като пасивен начин за справяне със стреса или т.нар. депресивноподобно поведение (отчаяние). Отчита се времето на неподвижност в
секунди, което е правопропорционално на тежестта на депресията (Porsolt
et al., 1978).
Forced swim test след еднократно прилагане на веществата
Изпитването се провежда в една сесия, в която мишките, разделени в 6
групи (n=8, с тегло 27-33 g, отглеждани при стандартни лабораторни
условия), са принудени да плуват в тесен цилиндър с диаметър 13 cm и
височина 24 cm, напълнен с вода с температура 22°C до 5 см под ръба на
съда. 30 минути след i.p. инжектиране на 1/20 част от LD50 на
изследваните вещества, всяко животно от групата се поставя в цилиндъра
и се наблюдава неговото поведение за 6 минути. След първата минута,
започва отчитането на имобилността.

V.2.9. Изследване протективния ефект на веществата при индуцирана
демиелинизация на мозъка на мишки с Cuprizone

Моделът на демиелинизация е осъществен чрез прилагане на
невротоксичния агент Cuprizone на мишки, описан от Matsushima & Morell
(1998) с модификации. Този метод беше модифициран от нас, като вместо
с храната, Cuprizone беше приложен с питейната вода в концентрация
0,2%. Тъй като Cuprizone не се разтваря във вода, първоначално е
хомогенизиран с 3-4 капки Tween 80. След това се добавя необходимото
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количество вода до достигане на концентрация 0,2% и разтворът се
разбърква с помощта на електромагнитна бъркалка за 30 минути. Общо 56
мъжки мишки на възраст 16 седмици бяха разделени на 7 групи по 8
животни. От тези групи, шест приемат Cuprizone с питейната вода в
продължение на 6 седмици с цел индуциране на демиелинизация, а
контролната група получава само вода с 3-4 капки Tween 80. Паралелно с
Cuprizone, на групите се прилагат перорално производните на 4-АР, с цел
да се оцени техния протективен ефект върху индуцираната
демиелинизация. Съединенията 4a, 4b, 4c, 4d и 4-АР са прилагани първите
4 седмици в доза 1/20 от LD50, а следващите 2 – в доза 1/40 от LD50. На
животните от всяка една група е измервано теглото веднъж в седмицата. В
края на експеримента е проведен тест за пасивно избягване, за да се
определи на кои групи ще се направи хистологична оценка на
демиелинизацията.
Хистологично изследване
Проведено е хистохимично изследване за оценка степента на
демиелинизация с Luxol fast blue/Cresyl violet. Всички мишки са дълбоко
анестезирани с Thiopental sodium 30 mg/kg i.p., след което са перфузирани
транскардиално с 4% параформалдехид. След отпрепариране на мозъците
(общо 15, по 3 от всяка група), те се фиксират в 10% формалин за 24 часа.
Следва включване на материала в парафинови блокчета, от които се
изготвят серийни коронарни срези с дебелина 6-7 μm. Срезите се
депарафинират, хидратират до 95% алкохол и инкубират в разтвор на LFB
(0,01%) за 6 часа при температура 58 ⁰С. След това срезите се
диференцират в разтвор на литиев карбонат (0,05%) и се оцветяват с Cresyl
violet.
Оценяването се извършва чрез измерване на дебелината в μm на corpus
callosum в срединната му част с помощта на програмата Image J.
Осъществен е анализ и сравнение на различните групи с програмата
GraphPadPrism, като за сравнение на повече от две групи е използван
непараметричният тест на Kruskal-Wallis, а за сравнение на разликте
между отделните групи и контролата е използван пост-теста Dunn’s
multiple comparison test. По три коронарни среза от всяко животно от
рострално ниво (от bregma 0,38 до bregma 0,65 според Mouse Brain Atlas,
Paxinos & Franklin, 2001) са разгледани и записани с помощта на светлинен
микроскоп Nikon Eclipse 80i на увеличение х 40.
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За оценка степента на демиелинизацията се използва багрилото Luxol fast
blue (LFB), което оцветява миелина (corpus callosum) в синьо и Cresyl
violet, който оцветява телата на невроните в лилаво и невропила в розово.
За визуализация на промените свързани с демиелинизацията на бялото
мозъчно вещество е избран corpus callosum, тъй като той представлява найголямата комисурална структура и промените в нея са подробно описани
при този модел (Hiremath et al., 1998; Matsushima & Morell et al.,1998).
Използвани статистически методи
Статистическа обработка на
получените резултати е направена с
програмите Excel (Microsoft Office 2007) и GraphPad Prism 6.0. Определени
са средните стойности (mean) и стандартните отклонения (SD) на
сравняваните величини. Проверка за наличие на статистически значима
разлика между сравняваните средни величини е извършена с използване на
T-test за зависими и независими извадки и теста на Kruskal-Wallis за
независими извадки при ниво на значимост α=0,05.
С Excel (Microsoft Office 2007) са извършени таблично и графично
представяне на получените резултати .
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VI. РЕЗУЛТАТИ
VI.1. Остра токсичност (LD50) на изследваните съединения
Токсичността на производните на 4-аминопиридина беше определена след
i.p. и p.o. прилагане (табл.7). Леталният изход при третираните животни
беше регистриран в рамките на 24 часа след въвеждането на съединенията.
След определяне на стойностите на LD50 за двата пътя на прилагане, беше
определен и индексът на резорбция (ИР) на изследваните съединения:
ИР (%) ‗ LD50 i.p . 100
LD50 p.o.
Таблица 7. Данни за остра токсичност (LD50) на производните на 4аминопиридина.

Съединения

LD50 i.p.
(mg/kg)

LD50 p.o.
(mg/kg)

ИР
(%)

4a

430

>1000

<43

4b

297

833

35.6

4c
4d

88
280

125
500

70.4
56.0

4-АР
Galantamine

6
15

9
29

66.0
51.7

Беше установено, че най-токсично и при двата пътя на приложение е
съединение 4с с LD50 i.p. 88 mg/kg и LD50 p.o. 125 mg/kg. След него се
нареждат съединение 4d, което след i.p. и p.o. приложение има съответно
LD50 280 mg/kg и 500 mg/kg, 4b със стойности на LD50 i.p. 297 mg/kg и
833 mg/kg (фиг. 7) . При съединение 4а беше беше установена най-ниската
токсичност от всички изследвани съединения – 430 mg/kg след i.p.
приложение и >1000 mg/kg след p.o. приложение. Данните за индекс на
резорбция показват, че най-добре се резорбира 4с (70.4%), след това 4d
(56.0%), 4а (<43%) и най-слабо се резорбира 4b ( 35.6%).
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0
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4-AP производни
Фигура 7. Остра токсичност (LD50) на производните на 4-аминопиридина след i.p.
и p.o. приложение

Данните за остра токсичност на бензазепиновите производни сочат, че
LD50 i.p. е в границите на 1000 до >1500 mg/kg (табл. 8).
Таблица 8. Данни за остра токсичност (LD50) на производните на бензазепина.

Бензазепинови
производни
1

LD50 i.p. (mg/kg)
>1000

2

>1000

3

>1500

4

>1500

VI.2. Данни за цитотоксичността на новосинтезираните
съединения, определена чрез MTT- тест
С помощта на МТТ-тест беше установено влиянието на съединенията
върху виталността на три клетъчни линии – HEP-G2, Neuro-2a и BV-173.
HEP-G2 е с хепатоцитен произход, Neuro-2a с невробластомен произход, а
BV-173 с произход от белия кръвен ред. При бензазепиновите производни
клетъчна линия REN е с ендотелен произход. Съединенията са приложени
в концентрации 6.25, 12.5, 25, 50, 100 μМ (фиг. 8-14; табл. 9).
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4-АР производни

Фигура 8. Данни за цитотоксичността (IC50)
аминопиридина при клетъчна линия BV-173

на производните на 4-

Фигура 9. Данни за цитотоксичността (IC50)
аминопиридина при клетъчна линия Neuro2a

на производните на 4-
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Фигура 10. Данни за цитотоксичността (IC50)
аминопиридина при клетъчна линия HEP-G2

на производните на 4-

Бензазепинови производни
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Фигура 11. Ефект на бензазепиновите производни в различни концентрации
върху клетъчна линия Neuro-2a
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Фигура 12. Ефект на бензазепиновите производни в различни концентрации
върху клетъчна линия REN
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Фигура 13. Ефект на бензазепиновите производни в различни концентрации
върху клетъчна линия HEP-G2
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Фигура 14. Ефект на бензазепиновите производни в различни концентрации
върху клетъчна линия BV-173

Таблица 9. Данни за цитотоксичността (IC50) на производните на бензазепина
при различни клетъчни линии
Вещество/клетъчна
линия
1
2
3
4
5 benzazepine

BV-173

Neuro-2a

REN

HEP-G2

1.9 ± 0.4
12.7 ± 1.2
1.5 ± 0.3
2.1 ± 0.5
185.4 ± 9.8

56.1 ± 5.2
7.8 ± 1.1
166.7 ± 8.7
161.4 ± 10.5
>200

174.4 ± 18.5
18.4 ± 2.3
11.7 ± 1.4
n.d.
246.5 ± 23.2

> 200
40.9 ± 4.6
>200
n.d.
>200
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VI.3. Ефекти на новосинтезираните 4-АР производни върху
процесите на обучение и памет след еднократно прилагане
V.3.1. Ефекти на новосинтезираните 4-АР производни върху скополамининдуцирана деменция при мишки при тест за пасивно избягване

Съединенията 4с (р≤ 0,05) и 4а удължават латентното време за престой в
светлото помещение на апарата Gemini по време на retention trial. Найзначим ефект върху удължаването на латентното време на 3-ия ден се
наблюдава в следната последователност: 4c > 4a > galantamine . Останалите
три съединения не показват статистически значимо удължаване на
латентното време. Наблюдава се, че scopolamine, приложен i.p. в доза 3
mg/kg 5 минути преди изпитването в скополаминовата група удължава
латентното време на престой в светлата камера. Това удължаване е почти
два пъти по-изразено (p≤ 0,01) в сравнение с обучителната сесия на първия
ден. Данните от третия ден показват влошаване на резултатите, което се
изразява в намаляване на времето за влизане в тъмната камера (фиг. 15).
Представени са средните стойности (mean ± SD) на латентното време в
групите.
* - p≤ 0,05; **- p≤ 0,01; # - 0,05 < р < 0,1-тенденция

Латентно време (секунди)

50
Ден 1 - Acquisition trial
40
30

Ден 2 - 5 min after Scopolamine
Ден 3 - Retention trial

**

20

*

10
0
Scopolamine

4-AP

Gal

4a

4b

4c

4d

Групи

Фигура 15. Ефекти на новосинтезираните 4-АP производни, galantamine и 4-АP
върху скополамин-индуцирана деменция на мишки при теста за пасивно
избягване – passive avoidance.
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VI.3.2. Ефекти на новосинтезираните 4-АР производни върху мишки без
индуциран паметов дефицит при тест за активно избягване

На фиг. 16 е представен броят на отговорите escaped при предварителното
обучение на групите и 2 часа след i.p. инжектиране на 1/20 от съответното
вещество. При сравняване на резултатите между групите, статистически
значимо повишаване на броя на отговорите escaped 2 часа след
приложение, има в групите 4b и galantamine спрямо 4-AP групата (p≤
0,05). При вътрегрупово сравняване, се отчита намаляване на броя на
отговорите escaped 2 часа след инжектиране спрямо обучителната сесия на
групите, третирани с 4c и 4-AP (p≤ 0,05). При всички групи, освен при
galantamine, се наблюдава намаляване на броя на отговорите escaped 2
часа след инжектиране спрямо обучението. Представени са средните
стойности (mean ±SD) на избягванията в групите.

Брой на отговори escaped

10
Обучение
8

2 часа след i.p. inj.
*

6

*

4

*
*

2
0
контролна
група

4а

4b

4c

4d

Galantamine

4-AP

Групи

Фигура 16. Брой на отговорите escaped 2 часа след i.p. инжектиране на 4-АР
производни.

На фиг. 17 е представено сравнение между броя на отговорите escaped 24
часа след прилагането на веществата. При междугруповото сравняване, не
се открива статистически значима разлика в броя на избягванията. При
вътрегруповото сравняване, при всички групи се наблюдава тенденцията
към намаляване на броя на отговорите escaped 24 часа след прилагането на
веществата в сравнение с обучителната сесия. Това намаляване е
статистически значимо при следните групи: 4b (p≤ 0,01), 4c (p≤ 0,05), 4d
(p≤ 0,05) и 4-AP (p≤ 0,01). Най-същественото намаляване на броя на
избягванията след 24 часа в сравнение с 2 часа след инжектиране се отчита
в група 4b.
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Фигура 17. Брой на отговорите escaped 24 часа след i.p. инжектиране на 4-АР
производни.

На фиг. 18 е представен броят на отговорите avoided при предварителното
обучение на групите и 2 часа след i.p. инжектиране на 1/20 от съответното
вещество. При междугруповото сравнение се отчита значително
намаляване на броя на отговорите avoided в групата 4d спрямо групите,
третирани със съединенията 4b, 4c и galantamine (p≤ 0,05). При всички
групи, с изключение на контролната група, се наблюдава намаляване на
броя на избягванията 2 часа след i.p. инжектиране в сравнение с
обучителната сесия. При групите 4b, 4c, 4d и galantamine, това намаляване
е статистически значимо (p≤ 0,05).
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Фигура 18. Брой на отговорите avoided 2 часа след i.p. инжектиране на 4-АР
производни.
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На фиг. 19 е представено сравнение между броя на отговорите avoided 24
часа след прилагането на веществата. Наблюдава се, че и след 24 часа
броят на отговорите avoided намалява спрямо обучителната сесия, с
изключение на групите 4b и 4-AP, при които се наблюдава увеличаване на
броя на избягванията. При 4d (p≤ 0,01) и galantamine (p≤ 0,05) се
установява статистически значимо намаляване в броя на отговорите
avoided 24 часа след прилагането на веществата спрямо обучителната
сесия.
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Фигура 19. Брой на отговорите avoided 24 часа след i.p. инжектиране на 4-АР
производни.

VI.3.3. Ефекти на новосинтезираните 4-АР производни
процесите на обучение и памет след многократно прилагане

върху

VI.3.3.1. Ефекти на новосинтезираните 4-АР производни върху
скополамин-индуцирана деменция при мишки при тест за пасивно
избягване
Резултатите показват намаляване на латентното време на 5-ти спрямо 1-ви
ден, с изкючение на съединение 4d (фиг. 20). Удължаване на времето за
влизане в тъмната камера (латентното време) се наблюдава при всички
групи, с изкючение на групите 4а и 4d на 12-я ден, когато се провежда
теста за пасивно избягване с цел да се установи доколко придобитата
информация се е задържала в паметта – retention trial. На фиг. 20 – 24 са
представени средните стойности (mean) на латентното време в групите за
съответните дни.
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Фигура 20. Ефект от многократното прилагане на новосинтезираните съединения
върху скополамин – индуцирания паметов дефицит на 1-ви, 5-ти и 12-ти ден при
теста за пасивно избягване.

Резултатите на групите, третирани с вещества 4b и 4c показват, че тези
съединения противодействат на ефектите на scopolamine, особено на 12-ия
ден (фиг.20).
Графично е представена и динамиката на паметта в различните дни, през
които е провеждан тестът за пасивно избягване. На фиг. 21 е представена
динамиката на групата, третирана със съединение 4а. Резултатите показват
постепенно подобряване в обучението от 2-ри до 5-ти ден. Статистически
значимо удължаване на латентните времена се наблюдава при сравнение
между 2-ри с 4-ти и 12-ти ден (p≤ 0,05), както и с 5-ти ден (p≤ 0,01) в
групата, третирана с 4а. Подобряване в обучението на тази група спрямо
контролната група (p≤ 0,05) се наблюдава на 5-ти ден.
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Фигура 21. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4а при
теста за пасивно избягване

На фиг. 22 е представена динамиката в обучението на групата, третирана с
вещество 4b. Удължаване на латентното време се наблюдава на 4-ти и 12ти ден спрямо 1-ви ден, но без това увеличаване да е статистически
значимо. При сравнение между 1-ви, 5-ти ден и 12-ти ден, когато е
прилаган и scopolamine, се установява намаляване на латентното време на
5-ти спрямо 1-ви ден (p≤ 0,05) и подобряване на резултата на 12-ти ден.
След първото приложение на веществото и scopolamine се наблюдава подобро обучение на групата 4b спрямо контролната група (p≤ 0,05). През
следващите обучителни дни (2-ри до 5-ти), както и на 12-я ден не се
наблюдава статистически значимо увеличаване на латентното време на
група 4b спрямо групата, третирана със scopolamine, както и контролната
група.
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Фигура 22. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4b при
теста за пасивно избягване.
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При групата, третирана с вещество 4с (фиг. 23), се наблюдава съществено
увеличаване на латентното време на 12-ти ден (p≤ 0,01). Наблюдава се и
статистически значима разлика в резултатите на 1-ви и 5-ти ден (p≤ 0,05) в
посока към намаляване на латентното време. При сравняване между 5-ти и
12-ти ден, резултатите показват увеличаване на латентното време, което се
свързва с добро задържане на вече усвоената задача в паметта.
Намаляването на латентното време през първите пет дни на групата 4с е
индикатор за влошено усвояване на задачата.
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Фигура 23. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4c при
теста за пасивно избягване.

На фиг. 24 е показана динамиката в обучението на групата, третирана с
вещество 4d. Отчита се статистически значима разлика в латентните
времена в деня за обучение преди прилагането на веществата и 5-ия ден
(p≤ 0,05), която е свързана с повишаване на латентното време на 5-ия ден
от обучението. Подобряване в обучението се регистрира и при сравняване
на резултатите от 1-ви и 5-ти ден (p≤ 0,01). На 12-ти ден резултатите на
групата показват намаляване на латентното време спрямо 5-ти ден от
обучението (p≤ 0,05), което е индикатор за влошено задържане на
придобитата информация в паметта.
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Фигура 24. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4d при
теста за пасивно избягване.

VI.3.3.2. Ефекти на различни комбинации между galantamine и 4-АР
при тест за пасивно избягване
На фиг. 25 са представени резултатите от 1-ви, 5-ти и 12-ти ден при теста
за пасивно избягване. Резултатите показват намаляване на латентното
време на 5-ти спрямо 1-ви ден, с изключение на групите, третирани с
galantamine (Gal) и 4-AP. При всички групи, освен при 4-АР група, се
отчита увеличаване на латентното време на 12-ти в сравнение с 5-ти ден.
При сравняване на резултатите от 5-ти ден на контролната и групата с 4АР, се отчита статистически значимо увеличаване на латентното време на
4-АР група спрямо контролната група (p≤ 0,05). Такава разлика е
установена и при сравняване на резултатите от 1-ви ден между групите,
третирани с galantamine и комбинацията Gal/4-AP 3:1 в резултат на
удължаване на латентното време във втората група (p≤ 0,05). На фиг. 25 –
28 са представени средните стойности (mean) на латентното време в
групите за съответните дни.
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Фигура 25. Ефектът от многократното прилагане на Gal, 4-AP и различни техни
комбинации върху скополамин – индуцирания паметов дефицит на 1-ви, 5-ти и
12-ти ден при теста за пасивно избягване.

Латентно време (секунди)

На фиг. 26 е проследена динамиката в обучението на групите, третирани с
galantamine и 4-АР. Ясно е видно рязкото подобряване на резултатите от 2ри до 4-ти ден при животните, на които е прилаган galantamine, за разлика
от тези, третирани с 4-АР, особено на 4-ти ден (p≤ 0,05). В групата, на
която е прилаган galantamine, най-съществено увеличаване на латентното
време се наблюдава между деня преди първото прилагане (обучение) и 4ти ден (p≤ 0,05), както и между 1-я и 4-я ден (p≤ 0,05). В тази група се
наблюдава рязко намаляване на латентното време на 5-ти и 12-и ден. При
4-АР не се наблюдава съществена промяна в латентното време между
различните дни.
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Фигура 26. Динамика в обучението на групите, третирани с Gal и 4-АР при теста
за пасивно избягване.
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На фиг. 27 е представена динамиката в обучението на групите, третирани с
комбинации между galantamine и 4-АР в съотношение 2:1 и 3:1. При
комбинацията 2:1 се наблюдава удължаване на латентното време в първите
дни след прилагането, докато при 3:1 такова удължаване се наблюдава на
4-ти, 5-ти и 12-ти ден.
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Фигура 27. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинации Gal/4-АР
при теста за пасивно избягване.

На фиг. 28 е съпоставена динамиката в обучението на групите, третирани с
различни вещества и комбинации между galantamine и 4-АР. При
сравняване на латентните времена на групата, третирана с 4-АР и
контролната група на 5-ти ден се установява статистически значимо
повишаване на латентното време на 4-АР групата спрямо контролната
група (p≤ 0,05) . От друга страна, при сравняване на 1-ви ден на 4-АР с
групата, на която е приложен scopolamine, се отчита повишаване в
латентното време на последната (p≤ 0,05). Статистически значима разлика
в латентните времена се открива и на 4-ти ден в групата, на която е
приложен scopolamine спрямо групите, третирани с: Gal/4-AP 2:1(p≤ 0,05),
Gal/4-AP 3:1 (p≤ 0,01) и 4-АР (p≤ 0,01). Тази разлика е свързана с
удължаване на латентното време на 4-ия ден при scopolamine в сравнение с
изброените групи.
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Фигура 28. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинации Gal/4-АР
при теста за пасивно избягване.

VI.3.3.3. Ефекти на бензазепиновите производни при тест за пасивно
избягване
Резултатите показват, че еднократното прилагане на скополамин (3 mg/kg)
нарушава паметовите процеси, което се доказва от намаляването на
латентното време. Съединения 2, 3 и 4 удължават латентното време в
сравнение с mirtazapine (фиг 29). Бензазепиновите пептидни производни 14 не премахват скополамин-индуцирания паметов дефицит и не повишават
статистически значимо латентното време на престой в светлата камера, в
сравнение с контролната група. Представени са средните стойности (mean
± SD) на латентното време в групите за съответните дни.
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Фигура 29. Ефект на новосинтезираните бензазепинови производни след i.p.
прилагане при теста за пасивно избягване.
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VI.3.4. Ефекти на новосинтезираните вещества върху скополамининдуцирана деменция на мишки при тест за активно избягване
VI.3.4.1. Сравняване на броя на отговорите “escaped” на
новосинтезираните 4-АР производни
На фиг. 30 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4а. При вътрегруповото сравняване на броя на отговорите
escaped в различните дни, се наблюдава статистически значимо намаляване
в броя на тези отговори на 3-ти (p≤ 0,05), 4-ти (p≤ 0,01) и 12-ти (p≤ 0,05)
ден спрямо обучителната сесия. Намаляване се наблюдава и при
сравняване на броя на избягванията на 1-ви с 3-ти (p≤ 0,01), 4-ти (p≤ 0,01)
и 12-ти ден (p≤ 0,05). При междугрупово сравняване, се отчита
увеличаване на броя на избягванията в група 4а спрямо контролната група
на 4-ти ден (p≤ 0,05). Наблюдава се тенденция (0,05 < р < 0,1) към
намаляване на броя на отговорите escaped на 12-ти ден в групата,
третирана със съединение 4а спрямо тази, на която е прилаган scopolamine.
Представени са средните стойности (mean) на избягванията в групите за
съответния ден (фиг. 30-34).
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Фигура 30. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4а при
теста за активно избягване

На фиг. 31 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4b. При сравняване на различните дни в групата, се отчита
намаляването на броя на отговорите escaped от 1-ви до 12-ти ден, без това
намаляване да е статистически значимо. Увеличаване на броя на
избягванията се регистира при животните, третирани със съединение 4b
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спрямо контролната група на 1-ви (p≤ 0,05), 4-ти (p≤ 0,05) и 12-ти ден (p≤
0,05).
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Фигура 31. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4b при
теста за активно избягване.

На фиг. 32 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4c. При вътрегрупово сравнение на броя на отговорите между
различните дни, се установява тенденция към намаляване на този брой
между 1-ви и 3-ти ден след прилагането на съединение 4с. При сравняване
на резултатите с тези на контролната група, се отчита статистически
значимо повишаване на избягванията в групата, третирана със съединение
4с спрямо контролната група на 4-ти и 12-ти ден (p≤ 0,05).
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Фигура 32. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4c при
теста за активно избягване.
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На фиг. 33 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4d. При сравняване на броя на отговорите escaped през
отделните дни, се отчита намаляване на този брой на 1-ви (p≤ 0,05), 2-ри
(p≤ 0,01), 3-ти (p≤ 0,01) , 4-ти (0,05 < р < 0,1) и 12-ти (p≤ 0,05) ден спрямо
първия обучителен ден преди прилагането на съединение 4d. Наблюдава се
тенденция към увеличаване на броя на избягванията на 4-ти ден от
прилагането на съединение 4d (0,05 < р < 0,1) спрямо същия ден на
контролната група.
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Фигура 33. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4d при
теста за активно избягване.

На фиг. 34 е представено сравнение между динамиката в обучението на
различните групи. Наблюдава се повишаване в броя на отговорите escaped
на 1-ви ден в група 4с спрямо групите 4b и 4d (0,05 < р < 0,1). При
сравняване на броя на избягванията между контролната група и групата,
третирана със scopolamine, се отчита статистически значимо повишаване
на този брой при scopolamine в сравнение с контролната група на 12-ти ден
(p≤ 0,05).
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Фигура 34. Динамика в обучението на групите, третирани със съединения 4а-4d
при теста за активно избягване.

VI.3.4.2. Сравняване на броя на отговорите escaped на различни
комбинации между galantamine и 4-АР
На фиг. 35 е представена динамиката в обучението на групи, третирани с
4-AP, galantamine, scopolamine, както и контролна група. При групата, на
която е прилаган 4-АР, се наблюдава намаляване на броя на отговорите
escaped на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 12-ти ден спрямо обучението и 1-ви ден. В
контролната група се отчита намаляване на избягванията на 4-ти ден
спрямо 1-ви ден (p≤ 0,05) и обучението (p≤ 0,01). Повишаване на броя на
отговорите escaped на 4-ти ден се наблюдава при 4-АР (0,05 < р < 0,1),
galantamine (p≤ 0,05) и scopolamine (p≤ 0,05) в сравнение с контролната
група. При групата, третирана с galantamine, на 12-ти ден се отчита
статистически значимо намаляване на броя на избягванията спрямо 1-ви
ден (p≤ 0,05) и спрямо обучението (0,05 < р < 0,1). Представени са
средните стойности (mean) на избягванията в групите за съответния ден
(фиг. 35-37).
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Фигура 35. Динамика в обучението на групите, третирани с Gal и 4-АР при теста
за активно избягване.

На фиг. 36 е показана динамиката в обучението на групите, третирани с
различни съотношения на galantamine и 4-АР, както и сравнението им с
динамиката на контролната група. При съотношението 1:1, се отчита
статистически значимо понижаване на 12-ти ден спрямо обучението (p≤
0,05) и 4-ти ден (p≤ 0,01). Броят на избягванията при съотношениео 1:1 (p≤
0,01), 2:1 (0,05 < р < 0,1) и 3:1 (p≤ 0,05) на 4-ти ден е по-висок в
сравнение с контролната група. При Gal-4-AP 3:1 се наблюдава тенденция
към намаляване на броя на отговорите escaped на 4-ти ден (0,05 < р < 0,1)
спрямо обучението.
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Фигура 36. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинации Gal/4-АР
при теста за активно избягване.
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На фиг. 37 е показана динамиката в обучението и сравнение между
групите, третирани с 4-АР, galantamine и различни техни съотношения.
При съотношението Gal/4-AP 1:1 се наблюдава статистически значимо
увеличаване на броя на отговорите escaped на 4-ти ден (p≤ 0,05) спрямо 4АР. От графиката се вижда, че животните, третирани с различните
съотношения между galantamine и 4-АР имат по-добро представяне на
теста за активно избягване, отколкото тези, третирани само с 4-АР или
galantamine.
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Фигура 37. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинации Gal/ 4-АР
при теста за активно избягване.

VI.3.4.3. Сравняване на броя
новосинтезираните 4-АР производни

на

отговорите

avoided

за

На фиг. 38 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4а. Наблюдава се статистически значимо увеличаване на броя
на отговорите avoided от 1-ви на 2-ри ден (p≤ 0,05) в групата третирана със
съединение 4а. Както в тази група, така и в контролната група, се отчита
намаляване на броя на избягванията на 3-ти, 4-ти и 12-ти ден. При
животните, третирани със scopolamine, се наблюдава обратната тенденциянамаляване на броя на отговорите avoided на 2-ри ден и увеличаване на 3ти, 4-ти и 5-ти ден. Представени са средните стойности (mean) на
избягванията в групите за съответния ден (фиг. 38-41).
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Фигура 38. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4а при
теста за активно избягване.

На фиг. 39 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4b. При сравняване на броя на отговорите avoided през
различните дни в групата, се наблюдава отчетливото им намаляване на 2ри (p≤ 0,01), 3-ти (0,05 < р < 0,1) и 4-ти (p≤ 0,01) ден спрямо обучението.
На 12 ден се наблюдава увеличаване на броя на избягванията в групата,
третирана със scopolamine, в сравнение с 4b групата (0,05 < р < 0,1).
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Фигура 39. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4b при
теста за активно избягване.
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На фиг. 40 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4c. На 1-ви ден, в групата, третирана със съединение 4с, се
регистрира увеличаване на броя на отговорите avoided спрямо контролната
група (p≤ 0,05). След намаляване на броя на избягванията на 2-ри ден, се
отчита тяхното повишаване на 3-ти, 4-ти и 12-ти ден, но без да се
достигнат резултатите от първите дни. През всички дни на обучението в
групата, третирана със scopolamine, се регистрират повече отговори
avoided, отколкото в групата, третирана със съединение 4с.
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Фигура 40. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4c при
теста за активно избягване.

На фиг. 41 е показана динамиката в обучението на групата, третирана със
съединение 4d. При сравняване на броя на отговорите avoided между
различните дни в групата, се отчита увеличаване на броя избягвания на 1ви, 2-ри и 3-ти ден, последвано от намаляване на този брой в следващите
дни. Статистически значимо увеличаване в броя на избягванията, се
наблюдава на 4-ти ден в групата, третирана със съединение 4d спрямо
същия ден на контролната група (p≤ 0,05).
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Фигура 41. Динамика в обучението на групата, третирана със съединение 4d при
теста за активно избягване.

VI.3.4.4. Сравняване броя на отговорите ”avoided” на различни
комбинации между galantamine и 4-АР
На фиг. 42 е представена динамиката в обучението на контролната група,
както и на групите, третирани с galantamine, 4-АР и scopolamine. В
групата, третирана със scopolamine, се наблюдава увеличаване на броя на
отговорите avoided на 12-ти ден спрямо galantamine (p≤ 0,05)
и
контролната група (p≤ 0,01). Вътрегруповото сравнение при scopolamine
показва статистически значимо увеличаване на броя на избягванията на 12ти ден (p≤ 0,05) в сравнение с 1-ви ден. При контролната група се
наблюдава тенденция (0,05 < р < 0,1) към намаляване на броя на авойдансотговорите на 4-ти ден спрямо обучението.
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Фигура 42. Динамика в обучението на групите, третирани с Gal и 4-AP при теста
за активно избягване.
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На фиг. 43 е показан броят на авойданс-отговорите през различните дни на
комбинациите между galantamine и 4-АP. При комбинацията 1:1 се отчита
статистически значимо повишаване в този брой на 4-ти ден спрямо
обучението (p≤ 0,05). На 4-ти ден броят на избягванията е най-голям при
съотношението 3:1, докато на 12-ти ден това се наблюдава при 1:1.
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Фигура 43. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинации Gal/4-AP
при теста за активно избягване.

На фиг. 44 е представено сравнение в динамиките на обучение на групите,
третирани с различни съотношения между galantamine и 4-АР, както и
galantamine и 4-АР самостоятелно. Наблюдава се намаляване в броя на
отговорите avoided на 2-ри и 3-ти ден във всички групи, с изкючение на
Gal/4-AP 2:1. Разликата в броя на избягванията е най-голяма между
galantamine (p≤ 0,01) на 3-ти ден в сравнение със съотношението 2:1, както
и между galantamine и 3:1 на 2-ри (p≤ 0,01) и 3-ти (0,05 < р < 0,1) ден.
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Фигура 44. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинации Gal/4-AP
при теста за активно избягване.
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На фиг. 45 е представен броя на авойданс-отговорите в различните дни на
контролната група и групата, третирана със Gal/4-AP в съотношение 3:1.
Отчита се повишаване в броя на избягванията на 1-ви (0,05 < р < 0,1) и 4ти (0,05 < р < 0,1) ден при комбинацията в сравнение с контролната група.
В тези дни при съотношението 3:1 се наблюдават най-много избягвания в
сравнение с другите две съотношения.
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Фигура 45. Динамика в обучението на групата, третирана с комбинация Gal/4-AP
3:1 при теста за активно избягване.

VI.3.4.5. Междугрупово сравнение на общия брой отговори escaped и
avoided при тест за активно избягване
На фиг. 46-48 е представено сравнение на общия брой избягвания –
escaped + avoided между групите, третирани с 4-АР производни, различни
съотношения на galantamine и 4-АР, scopolamine и контролна група.
Представени са средните стойности на избягванията в групите за
съответния ден, а на фиг. 48, 50 и 52 са представени средните стойности на
избягванията в групите за шест дни.
На фиг. 46 е представен общия брой избягвания за съединения 4a-4d,
scopolamine и контролната група. При групите, третирани със съединения
4а и 4b се наблюдава намаляване на броя на избягванията на 4-ия ден
спрямо обучението (p≤ 0,05). Намаляване на този брой се отчита и на 12-и
ден спрямо обучението при групи 4а и 4d (0,05 < р < 0,1). При
междугруповото сравнение се отчита намаляване на броя на избягванията
на 12-ия ден в групи 4а и 4d (p≤ 0,05) спрямо групата, третирана със
scopolamine. Спрямо контролната група, в групите 4b, 4c (0,05 < р < 0,1) и
4d (p≤ 0,05) на 4-ти ден се отчита увеличаване на броя на избягванията.
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Брой отговори escaped + avoided
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Фигура 46. Динамика в обучението на групите, третирани със съединения 4а-4d
при теста за активно избягване.

На фиг. 47 е представен общият брой избягвания за комбинациите Gal/4AP, scopolamine и контролната група. При комбинацията Gal/4-AP 1:1 се
отчита намаляване на броя на избягванията на 12-ти спрямо 4-ти ден (p≤
0,01). И при трите съотношения 1:1 (p≤ 0,01), 2:1 (0,05 < р < 0,1) и 3:1 (p≤
0,05) на комбинацията Gal/4-AP се наблюдава повишаване на броя на
избягванията на 4-ти ден спрямо контролната група.
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Фигура 47. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинациите Gal/4AP при теста за активно избягване.

На фиг. 48, 50 и 52 са представени средните стойности на избягванията в
групите за шест дни. Отчита се статистически значимо намаляване на
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Брой отговори escaped + avoided

избягванията в контролната група (фиг. 48) спрямо трите съотношения 1:1
(0,05 < р < 0,1) , 2:1 (p≤ 0,05) и 3:1 (p≤ 0,05) и групата, третирана със
scopolamine (p≤ 0,01).
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Фигура 48. Сравнение на броя на избягванията (escaped+avoided) за 6 дни, между
групите, третирани с различни съотношения на комбинацията Gal/4-AP

Брой отговори escaped + avoided

На фиг. 49-50 е представено сравнение на общия брой избягвания – escaped
+ avoided между групите, третирани с 4-АР, galantamine и различни техни
съотношения. Наблюдава се намаляване на броя на избягванията в групите
на 2-ри и 3-ти ден (фиг. 49). Отчита се статистически значимо увеличаване
на броя на избягванията на 4-ти ден (p≤ 0,05) при съотношението Gal/4-AP
1:1 спрямо същия ден при 4-АР.
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Фигура 49. Динамика в обучението на групите, третирани с комбинациите Gal/4AP при теста за активно избягване.
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Брой отговори escaped + avoided

Наблюдава се намаляване на броя на избягванията (фиг. 50) при
животните, третирани с 4-АР спрямо съотношенията 1:1 (p≤ 0,05), 2:1 (p≤
0,01) и 3:1 (p≤ 0,01). Намаляване в броя на избягванията се отчита и при
galantamine в сравнение с 1:1 (p≤ 0,05), 2:1 (0,05 < р < 0,1) и 3:1 (p≤ 0,01).
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Фигура 50. Сравнение на броя на избягванията (escaped+avoided) за 6 дни между
групите, третирани с различни съотношения на комбинацията Gal/4-AP

На фиг. 51-52 е представено сравнение на общия брой избягвания – escaped
+avoided между групите, третирани с новосинтезираните вещества и
различни съотношения между galantamine и 4-АР. При групите, третирани
с различни съотношения на комбинацията Gal/4-AP са регистрирани
повече избягвания в сравнение с групите, на които са прилагани
съединения 4а-4d (фиг. 51). При Gal/4-AP 1:1 се отчита статистически
значимо увеличаване в броя на избягванията на 4-ти ден спрямо 4а (p≤
0,05) и 4b (0,05 < р < 0,1). При Gal/4-AP 3:1 се наблюдава тенденция (0,05 <
р < 0,1) към повишаване на избягванията в сравнение с групата, третирана
със съединение 4а.
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Брой отговори escaped + avoided

14
4a

12

*

4b

10
8

4c

6

4d

4

Gal/4-AP 1:1

2

Gal/4-AP 2:1

0
Обучение

1-ви ден
+ Scop

2-ри ден

3-ти ден

4-ти ден
+Scop

Дни

12-ти ден
+Scop

Gal/4-AP 3:1

Фигура 51. Динамика в обучението на групите, третирани със съединения 4а-4d и
комбинациите Gal/4-AP при теста за активно избягване.

Брой отговори escaped + avoided

При групата, третирана с 4а, се наблюдават по-малко избягвания спрямо
съотношението Gal-4-AP 3:1 (0,05 < р < 0,1) и scopolamine (0,05 < р < 0,1).
При 4b се отчитат по-малко отговори escaped+avoided, отколкото при
съотношенията 1:1 (0,05 < р < 0,1), 2:1 (p≤ 0,05), 3:1 (p≤ 0,01) и scopolamine
(p≤ 0,01). При групите, третирани с вещество 4с и 4d, избягванията за шест
дни са по-малко в сравнение с тези при съотношенията 2:1 (0,05 < р < 0,1),
3:1 (p≤ 0,05) и скополамин (p≤ 0,05). При групата, на която е прилаган 4АР се наблюдава намаляване на избягванията спрямо комбинациите Gal/4AP 1:1 (p≤ 0,05) , Gal/4-AP 2:1 (p≤ 0,01), Gal/4-AP 3:1 (p≤ 0,01) и
scopolamine (p≤ 0,01). При galantamine също се отчита намаляване на броя
на избягванията спрямо комбинациите Gal/4-AP 1:1 (p≤ 0,05), Gal/4-AP 2:1
(p≤ 0,05), Gal/4-AP 3:1 (p≤ 0,01) и scopolamine (p≤ 0,05).
12
10
8
6

#

**

*

*

**

*

4
2
0

Фигура 52. Сравнение на броя на избягванията (escaped+avoided) за 6 дни, между
групите, третирани с 4-АР производни и различни съотношения на комбинацията
Gal/4-AP.
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VI.4. Ефекти на новосинтезираните съединения върху
двигателната активност на мишки след i.p. прилагане

Локомоторна активност (брой/10 min)

Локомоторната активност на новосинтезираните вещества се отчита 5
минути след i.p. приложение на 1/20 част от LD50. Всички вещества, освен
4b, водят до намаляване на спонтанната двигателна активност в рамките на
тестовия период – 1 час, в сравнение с контролната група (фиг. 53).
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control

300

4a

250

4b

200

4c

150

4d

100
50
0
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40

50

60

Време (min)

Фигура 53. Двигателна активност на групите, третирани със съединения 4a-4d в
рамките на 1 час

На фиг. 54 е представена двигателната активност на групите, 5 и 30 минути
след i.p. приложение на scopolamine в доза 3 mg/кg. Стимулиране на
локомоторната активност се наблюдава между 20-та и 40-та минута в
групата, поставена в апарата 5 минути след инжектиране. При групата,
поставена 30 минути след инжектиране в апарата, стимулиране на
двигателната активност се наблюдава между 30-та и 50-та минута. През
тези периоди се наблюдава почти двойно увеличаване на двигателната
активност спрямо контролната група.
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Локомоторна активност
(брой/10 min)
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Фигура 54. Двигателна активност на групите, третирани със scopolamine в
рамките на 1 час

Локомоторна активност
(брой/10 min)

На фиг. 55 е показана двигателната активност на новосинтезираните
вещества, scopolamine и контролната група за 1 час.
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Фигура 55. Двигателна активност на групите, третирани със съединения 4a-4d и
скополамин в рамките на 1 час

Средният брой на извършените движения за 1h на групите 4a (p≤ 0,01), 4c
(p≤ 0,01), 4b (p≤ 0,05) и 4d (p≤ 0,05) е по-малкък от този на групата,
третирана със scopolamine 5 минути преди теста (фиг. 56). При сравнение
на средния брой на извършените движения за 1h между новосинтезираните
вещества и контролната група, се отчита статистически значимо
намаляване на този брой в групите, третирани с вещества 4а (p≤ 0,05), 4c
(p≤ 0,05) и 4d (p≤ 0,01) спрямо контролната група. При сравнение между
новосинтезираните вещества, се наблюдава намаляване на средния брой на
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извършените движения след прилагането на 4a (p≤ 0,05), 4c (p≤ 0,01) и 4d
(p≤ 0,01) в сравнение с този брой след прилагането на вещество 4b.
Локомоторна активност за 1 час

400
350
300

*

250
**

200

**

*

150
100
50
0
4a

4b

4c

4d

Scop
5 min

Scop
30 min

контрола

Фигура 56. Двигателна активност на групите, третирани със съединения 4a-4d и
scopolamine в рамките на 1 час.

На фиг. 57 е показана двигателната активност на контролната група, 4-АР
и galantamine, както и на различни съотношения между тях.
Локомоторна активност
(брой/10 min)
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250

Gal/4-AP 1:1

200

Gal/4-AP 2:1

150
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Фигура 57. Двигателна активност на групите, третирани с комбинациите Gal/4-AP
в рамките на 1 час

Повишена двигателна активност (фиг. 58) се отчита след прилагането на
Gal/4-AP в съотношение 2:1 спрямо galantamine (p≤ 0,01), 4-АР (p≤ 0,01) и
Gal/4-AP 1:1(p≤ 0,01). По-голям среден брой на извършените движения се
отчита и при съотношението 3:1 спрямо galantamine (p≤ 0,01), 4-АР, Gal/4AP 1:1 (p≤ 0,01), Gal/4-AP 2:1 (p≤ 0,01) и контролната група (p≤ 0,01). При
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Локомоторна активност за 1 час

контролната група се отчита повишаване в двигателната активност спрямо
групите, третирани с galantamine (0,05 < р < 0,1) и 4-АР (0,05 < р < 0,1).
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Gal/4-AP
1:1

Gal/4-AP
2:1

Gal/4-AP
3:1

Фигура 58. Двигателна активност на групите, третирани с комбинациите Gal/4-AP
в рамките на 1 час

VI.5.
Данни
за
ацетилхолинестеразна
(AChE)
бутирилхолинестеразна (BuChE) инхибираща активност

и

Инхибиращата активност на изследваните съединения е различна и варира
в зависимост от типа на ензима. Изследваните 4-АР производни не
показват
инхибираща
активност
по
отношение
на
ензима
ацетилхолинестераза (AChE). Наблюдава се около 20% инхибиране на
активността на бутирилхолинестеразата (BuChE) под действие на
съединения 4b, 4c и 4d и 14% инхибиране от 4-АР (таблица 10).
Таблица 10. Ацетилхолинестеразна
активност в %.

Съединение
10 mM
4a
4b
4c
4d
4-AP
Galantamine 1 mM

и

бутирилхолинестеразна

AChE
(%)
–
–
–
–
–
67.54±2.51
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BuChE
(%)
–
18.74 ± 6.03
20.69 ± 3.68
24.85 ± 4.02
13.58 ± 3.38
49.69 5.33

инхибираща

VI.6. Данни за способността на веществата за преминаване
през клетъчната мембрана чрез изчисляване на коефициента
на разпределение октанол/вода (Log P Oct/H2O)
Теоретично изчислените данни за LogР са в добра корелация с резултатите
свързани с техните ефекти върху ЦНС. Съединенията (4-АР производни)
задоволяват правилото на Липински и показват добри резултати за
лекарствено подобие. MilogP на тези съединения е < 5, което означава, че
те имат добра пенетрация през клетъчната мембрана. TPSA е под 160 Ǻ²,
nviolations=0, брой донор водородни връзки ≤5 (The sum of OHs and NHs),
брой акцептор водородни връзки ≤ 10 (The sum of Os and Ns) (фиг. 59).
От получените данни (фиг. 59) можем да направим заключението, че найвисока стойност на miLogP от производните на 4-АР има съединение 4b
(4.49), следвано от 4d (4.34), 4c (4.12) и 4a (3.81). При бензазепиновите
дипептидни производни (фиг. 60) най-липофилно е съединение 4 (7.13),
следвано от 1 (6.98), 3 (6.45) и 2 (5.34).
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4a

Molinspiration property engine
v2014.11
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

4b

Molinspiration property engine
v2014.11
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

4c

4.49
83.11
31
457.36
6
3
0
8
391.97

Molinspiration property engine
v2014.11
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

4d

4.12
83.11
27
409.32
6
3
0
8
353.92

Molinspiration property engine
v2014.11
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

Фигура 59. 4-АР
Molinspiration

3.81
83.11
27
409.32
6
3
0
7
353.71
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и

техните
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параметри

4.34
83.11
28
423.34
6
3
0
8
370.51

според

програмата

Бензазепинови производни
1 – CH2CH(CH3)2

Molinspiration property engine v2016.10
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

2 –H

Molinspiration property engine v2016.10
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

3 – CH(CH3)2

5.34
79.90
38
556.49
7
2
2
8
487.16

Molinspiration property engine v2016.10
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

4 – CH2C6H5

6.98
79.90
42
612.60
7
2
2
10
553.94

6.45
79.90
41
598.57
7
2
2
9
537.14

Molinspiration property engine v2016.10
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

7.13
79.90
45
646.62
7
2
2
10
575.40

Фигура 60. Бензазепинови производни и техните параметри според програмата
Molinspiration
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Другите две изследвани вещества - 4-АР и galantamine (фиг.61) показват
най-ниски стойности на miLogP, съответно -0.28 и 1.14. Отрицателната
стойност на miLogP при 4-АР се дължи на силно полярната му и
хидрофилна молекула.
Galantamine
Molinspiration property engine
v2016.10
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

1.14
41.93
20
273.33
4
1
0
1
251.72

4-AP
Molinspiration property engine
v2016.10
miLogP
TPSA
natoms
MW
nON
nOHNH
nviolations
nrotb
volume

-0.28
38.91
7
94.12
2
2
0
0
91.18

Фигура 61. 4-АР производни и galantamine според програмата Molinspiration

Всички пептидни производни на 4-АР имат еднаква стойност на TPSA –
83,11 Å². По намаляване на MW 4-АР производните на 4-АР се подреждат
в следния ред: 4b (457.36), 4d (423.34), 4c и 4a (409.32). Бензазепиновите
пептидни производни също показват еднакви стойности на TPSA – 79,90
Å². Според стойностите на MW се подреждат в същия ред, както за
стойностите на miLogP: съединение 4 (646.62), съединение 1 (612.60),
съединение 3 (598.57) и съединение 2 (556.49). Най-ниски стойности на
TPSA и MW имат 4-АР и galantamine. TPSA и MW при 4-АР са съответно
38.91 и 94.12, а при galantamine са съответно 41.93 и 273.33.
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При всички 4-АР производни, броят на акцептори на протони nON=6, а
броят на донорите на протони nOHNH= 3. Пептидните производни на
бензазепина също имат един и същи брой акцептори и донори на протони
– съответно 7 и 2. При 4-AP има по 2 донора и акцептора на протони, а при
galantamine има 1 донор и 4 акцептора на протони.
При всички пептидни производни на 4-АР въртящите се връзки са 8, с
изключение на съединение 4а, при което са 7. При бензазепиновите
производни има 10 въртящи се връзки при съединение 1 и 4, при 3 тези
връзки са 9, а при 2 те са 8.
На табл. 11 обобщено са представени стойностите на молекулните
дескриптори, изчислени с програмата Molinspiration Cheminformatics.
Беше определен и параметърът % ABS - процент на абсорбция по следната
формула %ABS=109-0,345 (Georgieva et al, 2014). Най-висок процент на
абсорбция има 4-АР (95.58), следван от galantamine (94.54). Всички
бензазепинови производни имат една и съща стойност на % ABS поради
еднаквата стойност на TPSA, както и при 4-АР производни.
Бензазепиновите производни се отличават с по-добра абсорбция (81.14%)
от 4-АР производни (28.67%).
Таблица 11. Физикохимични характеристики на новосинтезираните съединения,
определении с програмата Molinspiration Cheminformatics
Вещества MiLogP
4-AP
Gal

-0,28
1,14

TPSA

natoms

MW

nON

38,91
41,93

7
20

94,12
273,33

2
4

nOHNH nrotb

Vol

nviol

%ABS

2
1

0
1

91,18
251,72

0
0

95,58
94,54

3
3
3
3

7
8
8
8

353,71
391,97
353,92
370,51

0
0
0
0

28,67
28,67
28,67
28,67

4-АР производни
4а
4b
4c
4d

3,81
4,49
4,12
4,34

83,11
83,11
83,11
83,11

27
31
27
28

409,32
457,36
409,32
423,34

6
6
6
6

Бензазепинови производни
1

6,98

79,9

42

612,60

7

2

10

553,94

2

81,44

2
3
4

5,34
6,45
7,13

79,9
79,9
79,9

38
41
45

556,49
598,57
646,62

7
7
7

2
2
2

8
9
10

487,16
537,14
575,40

2
2
2

81,44
81,44
81,44
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От изследваните съединения, всяко от
пептидните производни на
бензазепина показва по 2 отклонения (nviolations) от правилото – miLogP
> 5 и MW > 500. 4-АР и galantamine не показват отклонения от правилото
на Липински. При пептидните производни на 4-АР, всички съединения
изпълняват критериите на правилото на Липински, което ги прави
подходящи за ефективно лечение на БА.

VI.7. Данни за степента на синергизъм/антагонизъм на
комбинацията galantamine/4-АР
За целите на настоящия дисертационен труд бяха изследвани токсичните
ефекти и динамиката на взаимодействие при комбинации между
galantamine и 4-АР с помощта на софтуерната програма CompuSyn. Бяха
използвани три съотношения на изследваните вещества, при които дозата
на galantamine се увеличаваше, а дозата на 4-АР оставаше фиксирана,
съответно: 1:1, 2:1 и 3:1.
Зависимостите „доза-ефект“ бяха предварително изведени въз основа на
i.p. прилагане
на фиксирани дозови съотношения от съответните
комбинации върху мишки. Животните бяха третирани с нарастващи дози
от съответните комбинации (Gal/4-AP 1:1, 2:1 и 3:1), до появата на
леталитет, позволяващ определяне на LD50.

Резултати от комбинациите между galantamine и 4-АР след i.p.
прилагане
Данните от проведените проучвания бяха обработени с CompuSyn и са
представени в Табл. 12-14, вж. Приложение 1. Индексите CI
(комбинационен индекс) бяха определени за реалните данни за
преживяемост, така и по отношение на построените на тяхна основа
сигмоидални криви доза-ефект, както и за всяка от еквитоксичните дози
(LD50, LD75, LD90, LD95, LD97). Както се вижда от представените данни,
синергизъм в токсичността (CI < 1) е налице при комбинацията 2:1 при
LD50 и LD75. Дозите от 2:1 за постигане на 50% и 75% летален изход са
близки до дозата на 4-АР приложен самостоятелно, водещ до същите
проценти на летален изход. Както се вижда от изоболограмата на
90

съотношението 2:1, при
LD90 вече се наблюдава антагонизъм в
токсичността (CI>1). При съотношенията 1:1 и 3:1 се наблюдава
антагонизиране на токсичните ефекти (CI >1). При комбинациите 2:1 и 3:1
се наблюдава постепенно увеличаване на стойността на CI с повишаването
на LD, докато при комбинацията 1:1 CI намалява с повишаване на LD.
Можем да направим заключението, че след i.p. прилагане при
съотношението Gal/4-AP 3:1 се постига оптимална протекция по
отношение на леталната токсичност спрямо другите изследвани
съотношения ( табл.13,14 и Приложение 1).
Таблица 12. Еквиефективни дози на изследваните съединения, съответстващи на
50-97% от максималния ефект, определени с CompuSyn™ програмния пакет.

Galantamine
Доза Fa
(mg/kg)

4-АР
Доза
Fa
(mg/kg)

13,32

0.5

5,12

0.5

14,09

0.75

5,91

0.75

14,92

0.90

6,82

0.90

15,5

0.95

7,51

0.95

15,94

0.97

8,05

0.97

*FA-fraction affected, в конкретния случай леталитет в проценти.
Таблица 13. Изчислени комбинационни индекси (CI), определени за различните
тествани съотношения между експерименталните съединения и при различните
целеви еквиефективни стойности (Fa 0,5-0,97, съответстващи на LD50-97).

Gal/4-AP 1:1
Обща
Fa CI
доза
(mg/kg)
11,6
0.5 1,57

Gal/4-AP 2:1
Обща Fa CI
доза
(mg/kg)
6,9
0.5 0.79

Gal/4-AP 3:1
Обща
Fa
CI
доза
(mg/kg)
12,25
0.5 1,28

12,54

0.75 1,51

8,95

0.75 0.92

15,32

0.75

1,46

13,56

0.90 1,45

11,62

0.90 1,09

19,17

0.90

1,67

14,28

0.95 1,41

13.89

0.95 1,21

22,32

0.95

1,82

14,87

0.97 1,38

15.76

0.97 1,31

24,88

0.97

1,94

Параметрите са определени с CompuSyn™ програмния пакет.
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Таблица 14. Характеристики на получените криви концентрация-летален ефект,
определени с CompuSyn™ програмния пакет.

Drug/Combo
GAL
4-AP
GAL/AP 1:1
GAL/AP 2:1

Dm

m

13.3205
5.12784
11.6275
6.90097

19.3535
7.69435
14.2521
4.20701

r
0.95868
0.98819
0.91404
0.70835

GAL/AP 3:1 12.2587 4.91062
0.69945
Dm параметъра съответства на полумаксималния ефект, в този случай LD 50, r
съответства на наклона на кривата, а m съответства на кинетичен порядък.

Резултати от комбинациите между galantamine и 4-АР след p.o.
прилагане
Данните от проведените проучвания бяха обработени с CompuSyn и са
обобщени в Табл. 15-17, вж. Приложение 2.
Индексите CI бяха определени за реалните данни за преживяемост, така и
по отношение на построените на тяхна основа сигмоидални криви дозаефект, както и за всяка от еквитоксичните дози (LD50, LD75, LD90, LD95,
LD97). Както се вижда от представените данни, потенциране на
токсичността (CI < 1) е налице при комбинацията 1:1 при LD50 и LD75.
Дозaтa от съотношението 1:1 за постигане на 50% летален изход е пониска от дозите на galantamine и 4-АР приложени самостоятелно, водещи
до същия процент на летален изход. Както се вижда от изоболограмата на
съотношението 1:1, при LD 90 вече се наблюдава адитивен ефект по
отношение на токсичността (CI=1). При съотношенията 2:1 и 3:1 се
наблюдава антагонизиране на токсичните ефекти (CI >1).
Можем да направим заключението, че след per os прилагане при
съотношенията Gal/4-AP 2:1 и 3:1 се постига оптимална протекция по
отношение на леталната токсичност в сравнение със съотношението 1:1.
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Таблица 15. Еквиефективни дози на изследваните съединения, съответстващи на
50-97% от максималния ефект, определени с CompuSyn™ програмния пакет.

Galantamine
Доза

4-АР

Fa*

Доза

Fa

28,74

0.5

9,1

0.5

32,75
37,33
40,81

0.75
0.90
0.95

10,5
12,12
13,36

0.75
0.90
0.95

43,47

0.97

14,32

0.97

*FA-fraction affected, в конкретния случай леталитет в проценти.
Таблица 16. Изчислени комбинационни индекси (CI), определени за различните
тествани съотношения между експерименталните съединения и при различните
целеви еквиефективни стойности (Fa 0,5-0,97, съответстващи на LD50-97).

Gal/4-AP 1:1
Обща
Fa
CI
доза

Gal/4-AP 2:1
Обща
Fa
CI
доза

Gal/4-AP 3:1
Обща
Fa
CI
доза

4,58

0.5

0,33

22,89

0.5

1,36

23,85

0.5

1,27

9,1

0.75

0,57

26,26

0.75

1,36

27,89

0.75

1,3

18,08

0.90

0,98

30,13

0.90

1,36

32,61

0.90

1,32

28,84

0.95

1,43

33,09

0.95

1,36

36,26

0.95

1,34

40,2

0.97

1,86

35,37

0.97

1,36

39,12

0.97

1,35

Параметрите са определени с CompuSyn™ програмния пакет.
Таблица 17. Характеристики на получените криви концентрация-летален ефект,
определени с CompuSyn™ програмния пакет.
Drug/Combo

Dm

m

r

GAL

28.7413

8.39828

0.96944

4-AP

9.10174

7.66777

0.97785

GAL/AP 1:1 4.58346

1.60064

0.61686

GAL/AP 2:1 22.8933

7.98518

0.98057

GAL/AP 3:1 23.8640

7.03230

0.96493

Dm параметъра съответства на полумаксималния ефект, в този случай LD 50, r
съответства на наклона на кривата, а m съответства на кинетичен порядък.
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VI.8. Резултати от тест forced swim след еднократно
прилагане на веществата
Проведен беше тест за принудително плуване след i.p. приложение на
бензазепиновите производни и mirtazapine. Резултатите показват, че
съединения 1, 2 и 3 намаляват времето за имобилност (неподвижност).
Наблюдава се статистически значимо намаляване (p<0,05) на
имобилността (неподвижността) в групата, третирана със съединение 2 в
сравнение с групата, третирана с mirtazapine 5 mg/kg. Представени са
средните стойности (mean ±SD) за всяка група (фиг. 62).

Време на неподвижност (sec)

40
35
30
25
*

20
15
10
5
0
контролна
група

Mirtazapine

1

2

3

4

Фигура 62. Ефект на бензазепиновите производни върху времето на неподвижност
при теста за принудително плуване.

VI.9. Ефекти на новосинтезираните вещества при модел на
демиелинизация на мишки, индуциран с медния хелатор
Cuprizone
Моделът на демиелинизация е осъществен чрез прилагане на
невротоксичния агент Cuprizone на мишки, описано от Matsushima &
Morell (1998), с модификации.
При ежеседмичното измерване на теглото на животните в отделните групи
беше установено, че при групите, третирани с Cuprizone не се наблюдава
увеличаване на теглото, за разлика от котролната група. На теста за
пасивно избягване, най-добро латентно време показаха групите, третирани
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със съединения 4b, 4c и 4-АР, поради което на тези групи беше извършена
хистологична оценка на демиелинизацията. Групи за хистологична оценка:
1.
2.
3.
4.
5.

Контролна група – разтворител
Cuprizone +4-AP
Cuprizone +4b
Cuprizone
Cuprizone +4c

Показателни изображения на оцветения с LFB corpus callosum са показани
на фиг. 64. В 4-та група, се наблюдава намаляване в дебелината (p<0,05) на
corpus callosum спрямо 1-ва група (фиг. 63). От друга страна
демиелинизацията в останалите групи е по-слабо изразена спрямо групата,
третирана с Cuprizone (фиг. 64).

Фигура 63. Сравнение на дебелината на corpus callosum в срединната му част (μm)
между различните групи
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1

2

3

4

5
Фигура 64. Хистохимична оценка на демиелинизацията.
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При всички изследвани съединения - 4b, 4с и 4-AP се отчита тенденция за
увеличаване на дебелината на corpus callosum в срединната му част спрямо
групата, третирана с cuprizone. Тези резултати показват, че изследваните
съединения антагонизират cuprizone-индуцирана демиелинизация. При 4АР не се наблюдава толкова изразен протективен ефект по отношение на
демиелинизацията.
Cuprizone намалява почти двукратно дебелината на corpus callosum при
мишки, което е белег за демиелинизация на невроните, характерна
хистоморфологична находка за МС. Този ефект се антагонизира от
едновременното прилагане с cuprizone на новосинтезираните производни
4b и 4c с около 20 %.
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VII. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Настоящето изследване беше проведено с цел да се определят
токсикологичните
и
фармакологичните
характеристики
на
новосинтезирани производни на 4-аминопиридина и бензазепина.
Получените резултати за остра токсичност на съединения 4a-d след i.p.
прилагане на мишки показват, че стойностите са между 88 mg/kg при 4с до
430 mg/kg при най-нетоксичното съединение 4а. Еднопосочни резултати се
получават и при p.o. въвеждане, където стойностите са между 125 mg/kg и
повече от 1000 mg/kg телесна маса. Сравнявайки резултатите с майчиното
съединение 4-АР и при съобразяване с факта, че молекулните маси се
различават от 94 g/mol при 4-АР до около 500 g/mol при
новосинтезираните 4-АР производни, се оказа, че новите съединения са от
15 до 100 пъти по-нетоксични. Това вероятно се дължи на наличието на
пептидни фрагменти в новосинтезираните оригинални съединения, тъй
като е добре известно, че пептидните съединения обикновено са
значително по-нетоксични. Аланин, аминокиселина която присъства при
всички съединения и норвалин, валин, d-фенилаланин и левцин са
практически нетоксични по литературни данни и не са установени
стойности на LD50 при животни. Поради масовата употреба на
аминокиселините (АК) като хранителни добавки, са установени и техните
токсични ефекти при хора. Пероралният прием до 50 g аланин води до
преходно гадене и абдоминални крампи (Koeslag et al., 1985; Genuth, 1973).
Оценката на безопасността на фенилаланин е свързана основно с
наследственото заболяване фенилкетонурия, при която се наблюдават
повишени нива на тази АК в кръвта и мозъка, което води до нарушение в
развитието на мозъка. При плъхове, инжектирани с фенилалнанин в доза
4g/kg от 8 до 11 ден от живота им, се наблюдава нарушено мозъчно
развитие (Prensky et al., 1974). При хора, получаващи еднократни
перорални дози от фенилаланин до 10 g не се наблюдават нежелани
реакции (Ryan-Harshman et al., 1987). Във връзка с това може да се
предположи, че при нормален метаболизъм на фенилаланин, тази АК е
относително безопасна. При 7-дневно прилагане на валин на невронална
клетъчна линия от ембрион на плъх е установено, че в концентрация 2,5
mM валин е невротоксичен и повишава глутаматната токсичност. При
оценка на токсичния потенциал на различни аминокиселини върху E. coli
KL321, като най-токсичен се проявява норвалин с IC50 4,2 mM. За глицин
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е установено, че i.v. инфузия на 1g/kg с продължителност 20 минути при
кучета, води до неврологични изменения (Wang et al., 1985). Хроничното
приложение на глицин при плъхове на нископротеинова диета, води до
намаляване на растежа и приема на храна (Harper et al., 1970). При хора не
се наблюдават сериозни нежелани ефекти на глицин при дози до 31 g/ден
(Rose et al., 1955). Съобщава се за зрителни нарушения, които възникват
при плазмени концентации > 4mM (Creel et al., 1987), докато симптомите
от страна на ЦНС възникват, когато > 0,5g/kg от глицин са абсорбирани
(Hahn et al., 1988). При деца i.v. инфузия на 7,5 g глицин се предлага като
„безвредна” процедура за установяване на дефицит на растежния хормон
(Florea et al., 1976). Използвайки класическата скала на Hodge & Sterner
(Hodge & Sterner, 2005), използваните от нас съединения могат да бъдат
отнесени към средно и слабо токсичните, докато майчиното съединение 4АР е високо токсично по скалата на Hodge & Sterner и екстремно токсично
по скалата на Gosselin, Smith and Hodge (Gosselin et al., 1984).
Важен елемент при скрининга на новосинтезираните съединения е
изследването на цитоксичността in vitro чрез оценка на виталността на
клетките. Резултатите показват, че веществата са най-токсични при
клетъчна линия BV-173, следвани от клетъчна линия HEP-G2, след
инкубация 72 часа. Тъй като новоснтезираните съединения са с
предполагаема активност при БА и МС, особено интересни са данните при
клетъчна линия Neuro2а , тъй като тя е получена от миша невробластома и
може да бъде суспектна за действие върху ЦНС. При тази клетъчна линия
стойностите на IC50 варират от 13,7 μM при съединение 4b до 44μM при
съединение 4a, което е най-нетоксично. Съпоставяйки с резултатите in
vivo се забелязва добра корелация при резултатите in vivo при мишки и
цитотоксичността при клетъчни култури.
Болестта на Алцхаймер и МС са невродегенеративни заболявания, които
протичат с изразени когнитивни нарушения, затова следващият етап на
нашата работа беше изследване на влиянието на новосинтезираните
производни и стандартите galantamine и 4-АР върху мишки след
еднократно и многократно прилагане без индуциран паметов дефицит и с
индуциран такъв с помощта на scopolamine. Скополаминът е класически
агент, който се използва за индуциране на паметов дефицит при гризачи в
дози 0,01 – 30 mg/kg. Получените от нас резултати показват, че съединения
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4b и 4с проявяват най-добър ефект след еднократно и многократно
прилагане при тестовете за активно и пасивно избягване. Разлика между
активното и пасивното избягване е, че при активното имаме принудително
въздействие върху животното, което трябва да напусне камерата, в която
се намира под действието на електрошоков стимул. Пасивното избягване е
свързано с предпочитанието на гризачите да избират пребиваването в
тъмна камера. От комбинации Gal/4-АP в съотношения 1:1, 2:1 и 3:1, найдобър ефект оказва комбинацията в съотношение 3:1, която води до
значително увеличаване на латентното време при тест за пасивно
избягване и на броя на отговорите avoided при активно избягване. При
изследване на подобна комбинация е получено, че при използване на теста
за двупосочно активно избягване върху плъхове, най-добър ефект e
постигнат при 1:1 в доза 1/20 от LD50 (Markov et al., 1994). Разбира се
двете постановки са доста различни, като използваната от по-горе
посочените автори е върху плъхове, а не мишки и с прилагане на по-силен
елекрошоков стимул. Литературни данни показват, че galantamine (0,3 – 10
mg/kg), приложен по едно и също време със scopolamine значително
антагонизира намаляването на латентното време, предизвикано от
scopolamine (1mg/kg) при метод на пасивно избягване (Chopin & Briley,
1992). Паметовите нарушения при БА показват подобие с тези,
наблюдавани при млади плъхове, третирани със scopolamine (Dunnett,
1985). Установено е, че такрин (4-аминопиридиново производно) прилаган
едновременно със scopolamine на плъхове, значимо антагонизира
намаляването на латентното време, наблюдавано при scopolamine (1mg/kg)
(Chopin & Briley, 1992).
Такрин (tetrahydroaminoacridine), който е производно на 4-АP, е мощен,
обратим, неконкурентен, централно-действащ инхибитор на AChE с
относително дълъг полуживот (Hunter et al., 1989). Установено е, че
ефектите на такрин не се ограничават до холинергичната система и той
притежава директно действие върху калиевите канали в нервната и
сърдечната тъкан (Osterreieder, 1987). В допълнение, такрин в относително
високи дози може да антагонизира мускариновите рецептори (Hunter et al.,
1989) и да проявява ефект върху обратното поемане и освобождаването на
моноамини (Drukarch et al., 1988; Robinson et al., 1989).
Chopin et al. (1992) са изследвали влиянието на вещества с различен
механизъм на действие – такрин, галантамин, пирацетам, екстракт от
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Гинко билоба, комбинация от раубазин и дихидроергокристин върху
плъхове със скополамин-индуцирана деменция при теста за пасивно
избягване. Не е изяснено как тези различни съединения оказват своето
действие върху обучението и паметта. Предполага се, че повишената
допаминергична, адренергична, серотонинергична, глицинергична или
ГАМК-ергична функция може да антагонизира скополамин-индуцираната
амнезия (Flood & Cherkin, 1986), което доказва, че лекарства с по-различна
от холинергичната активност, могат да бъдат ефективни при този модел.
Резултатите на Chopin et al. (1992) показват, че изследваните от тях
вещества, които се използват в клиничната практика и действието им е
свързано с различни нехолинергични механизми, показват активност
подобна на тази на холинергичните лекарства. Изключение прави само
ницерголин, който не е показал активност при този модел, докато другите
вещества, които имат ефект върху невротрансмисията и/или метаболизма в
ЦНС, са показали антиамнестична активност. По тази причина,
скополамин-индуцираната амнезия при плъхове е подходящ модел за
скрининг на вещества, подобряващи когнитивните функции чрез
разнообразие от холинергични и нехолинергични механизми (Chopin &
Briley, 1992).
Резултатите от еднократното приложение на веществата показват, че
съединения 4а и 4с удължават латентното време за влизане в тъмната
камера при теста за пасивно избягване. Беше установено, че scopolamine (3
mg/kg) 5 мин след i.p. приложение удължава латентното време вместо да го
намалява. Резултатите 24 часа след приложението показват скъсяване на
латентното време, което е индикатор за влошено задържане на задачата в
паметта. Възможно обяснение можем да намерим в различни изследвания.
При използване на една и съща линия мишки, тест и опитна постановка,
scopolamine може да подобри или влоши представянето на животните в
зависимост от дозата и времето на прилагане (Flood & Cherkin, 1986).
Elrod & Buccafusco (1988) съобщават, че приложението на scopolamine на
плъхове в дози 0,4 mg/kg и 1,2 mg/kg 30 минути преди обучителната сесия
води до леко удължаване на латентното време при теста за пасивно
избягване. Въпреки това, всички изследвани от авторите дози на
скополамин (0.4, 0.8 и 1.2 mg/kg) влошават представянето на животните
след 24 часа на теста, който оценява задържането на усвоената задача в
паметта. При нашите резултати, както и при тези на Elrod К. и Buccafusco
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J., 1988, повишеното освобождаване на ацетилхолин, предизвикано от
прилагането на по-високи дози scopolamine, може да противодейства на
фармакологичната блокада, което води до по-малко изразено влошаване на
резултатите в сравнение с по-ниските дози на scopolamine.
Много автори съобщават за положителни ефекти върху паметта на добре
известните в практиката ацетилхолинестеразни инхибитори – galantamine,
rivastigmine и donepezil при скополамин-индуциран паметов дефицит.
Резултатите от изследването на Zhang et al. (2009) демонстрират, че
rivastigmine (0,75 и 2,0 mg/kg) значително антагонизира когнитивния
дефицит, причинен от scopolamine (0,25 mg/kg) на мишки при тест за
пасивно избягване. Donepezil също антагонизира скополамин-индуцирания
паметов дефицит (3 mg/kg s.c.) при същия тест при всички изследвани дози
в интервала 0,01 – 1,0 mg/kg (Carey et al., 2001).
Bores et al. (1996) установява положителните ефекти на galantamine и два
негови аналога върху поведението чрез отслабване на скополамининдуцирания паметов дефицит при пасивно избягване на плъхове.
Резултатите от изследването на Agrawal et al. (2009) показват, че
приложението на scopolamine повлиява в по-голяма степен процесите на
заучаване и консолидация на нова информация, отколкото нейното
последващо възпроизвеждане. По-силното влияние на холинергичната
система върху заучаването и консолидацията, което показва това
изследване, корелира с клиничната картина при БА, при която е нарушено
усвояването на нови знания при относително запазени по-стари спомени и
информация (Agrawal et al., 2009).
Нашите резултати след многократно прилагане на 4-АР производни
показват намаляване на латентното време от 1-ви на 5-ти ден при всички
групи, с изключение на съединение 4d. Повишаване на латентното време
се отчита на 12-ти ден при всички групи, освен при тези, третирани със
съединения 4a и 4d. Тези резултати могат да бъдат обяснени с поизразеното влияние на скополамин върху усвояването на новата задача (1ви до 5-ти ден), отколкото при теста за възпроизвеждане на вече усвоената
задача (12-ти ден).
Резултатите от много проучвания са показали повишаване в двигателната
активност след приложението на антихолинергични средства (Bushnell,
1987). В тази връзка представлява интерес и проведеното изследване върху
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ефекта на скополамин, 4-АР производни и комбинациите Gal/АР върху
хоризонталната двигателна активност в рамките на 1-час след прилагането
им върху мишки, като активността е измерена на всеки 10 минути.
Резултатите показват, че 4-АР производни намаляват двигателната
активност след 20-та минута на 1-часовия тест период. Повишаване на
двигателната активност се наблюдаваше при скополаминовата група, което
е в съответствие с данните на Itzhak & Martin, (2000). Резултатите покзват,
че 4-АР производни и комбинациите Gal/4-AP не повлияват съществено
двигателната активност след i.p. прилагане. Това предполага, че
установените от нас ефекти върху процесите на обучение и памет при
активно и пасивно избягване не са резултат от директно
психостимулиращо действие.
Ацетилхолинестеразата (AСhE) и бутирилхолинестеразата (BuChE)
принадлежат към групата на хидролазните ензими, които катализират
хидролизата на холинови естери в присъствието на водни молекули. Тази
реакция е необходима, за да позволи на холинергичния неврон да се върне
в състояние на покой след активиране. AChE, позната още като
холинестераза I, еритроцитна холинестераза или истинска холинестераза,
се открива предимно в кръвта по мембраните на еритроцитите, в
невромускулния
синапс
и
в
други
невронални
синапси.
Ацетилхолинестеразата съществува в много молекулни форми. В мозъка
на бозайниците, по-голяма част от AСhE съществува като тетрамерна, G4
форма, а по-малка част е под формата на мономер - G1 (Wang & Tang,
2005). BuChE, известна още като холинестераза II, псевдохолинестераза
или серумна холинестераза, се синтезира в черния дроб и се намира в
големи количества в кръвната плазма. При БА е установено, че
активността на AChE остава непроменена, а BuChE активността
прогресивно се увеличава. Обмислят се подходи за инхибиране на BuChE
като подход за възстановяване на холинергичната функция при БА, но тъй
като ролята на този ензим в регулацията на холинергичната трансмисия
при човека не е напълно изяснена, AChE остава основната мишена за тази
хипотеза (Silva et al., 2014). Няма данни galantamine да инхибира ензима
BuChE. По отнoшение на 4-АР основен механизъм е блокирането на Кvканали и пресинаптичното освобождаване на ацетилхолин, затова
предприехме изследване за способността на новосинтезираните
съединения, както и на 4-АР и Gal да инхибират двата ензима по in vitro
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метода на Ellman. Изследваните съединения не инхибират AChE в
милимоларни концентрации, за разлика от galantamine, който в
концентрация 1 mM инхибира на 68% AChE. По отношение на BuChE се
наблюдава около 20% инхибиране, като най-активни са съединения 4c и
4d. Интересен е фактът, че 4-АР не инхибира ензима AChE, но инхибира
BuChE в конц 10 mM с 13,6 %. В литературата не съществувт данни за
инхибирането на ензима BuChE от 4-АP. Установеният от нас ефект,
заедно с възможността по механизъм на действие да освобождава
пресинаптично ацетилхолин, дават база за предположението, че тези
новосинтезирани съединения могат да се използват за лечение на БА. Още
по-перспективни в това отношение е комбинацията Gal/4-AP в различни
съотношения.
Както беше казано в обсъждането на токсичността на съединенията Gal и
4-АP се отнасят към екстремно токсичните по скалата на Gosselin, затова
интерес представлява изследването на комбинационните ефекти от
фиксирани дозови комбинации - 1:1, 2:1 и 3:1 с оглед установяване на
синергизъм и антагонизъм по отношение на токсичността. Получените от
нас резултати, покзват, че съотношението 3:1 след i.p. и p.o. прилагане има
CI около 1.3, което свидетелства за протекция по отношение на леталната
токсичност. Тези резултати показват перспективността на комбинацията,
тъй като от една страна съчетаваме увеличаване на холинергичната
активност на невроните в мозъка с повишено освобождаване на
ацетилхолин, а от друга страна ще бъде намалено разграждането му от
двата ензима. В допълнение, установеният антагонизъм по отношение на
токсичността би намалил нежеланите ефекти.
Правилото на Липински е важно за разработването на нови лекарства, тъй
като първоначалният скрининг с това правило, позволява оптимизиране на
химичната структура на перспективните молекули при предварителен
анализ. Биологичната активност на лекарствата почти изцяло се дължи на
тяхното LogP и скоростта, с която се метаболизират е свързана линейно с
LogP. Оптимална активност се наблюдава при LogP=2 (Hansch et al., 1967).
Лекарствата, използвани за лечение на неврологични заболявания имат
стойности на LogP най-често между 2 и 4 (Young et al., 1986). От
получените данни можем да направим заключението, че най-висока
стойност на miLogP от производните на 4-АР има съединение 4b (4.49),
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следвано от 4d (4.34), 4c (4.12) и 4a (3.81). При бензазепиновите пептидни
производни най-липофилно е съединение 4 (7.13), следвано от 1 (6.98), 3
(6.45) и 2 (5.34). Другите две изследвани вещества – 4-АР и galantamine
показват най-ниски стойности на miLogP, съответно -0.28 и 1.14.
Отрицателната стойност на miLogP при 4-АР се дължи на силно полярната
му и хидрофилна молекула. По литературни данни, експерименталната
стойност на LogP при 4-АР е 0.32, а на galantamine HBr теоретично
определената стойност е 1.23 (EPA – US Environmental Protection Agency,
2017).
Според резултатите на Palm et al. (1999) получени при интестинални Caco2 клетки, лекарствата с Topological Polar Surface Area (TPSA) ≤ 60 Å² се
абсорбират напълно, докато тези с TPSA ≥140 Å² не се абсорбират. Van de
Waterbeemd (1998) определя граница от 90 Å² и молекулна маса (МW) до
450 за молекули, които трябва да преминат в ЦНС за вече познати на
пазара лекарства, повлияващи и неповлияващи ЦНС. Всички пептидни
производни на 4-АР имат еднаква стойност на TPSA – 83.11 Å². По
намаляване на MW 4-АР производните на 4-АР се подреждат в следния
ред: 4b (457.36), 4d (423.34), 4c и 4a (409.32). Бензазепиновите пептидни
производни също показват еднакви стойности на TPSA – 79.90 Å². Според
стойностите на MW се подреждат в същия ред, както за стойностите на
miLogP : съединение 4 (646.62), съединение 1 (612.60), съединение 3
(598.57) и съединение 2 (556.49). Най-ниски стойности на TPSA и MW
имат 4-АР и galantamine. TPSA и MW при 4-АР са съответно 38.91и 94.12,
а при galantamine са съответно 41.93 и 273.33. Анализите също показват, че
голямата площ – TPSA>150-200 Å² и ротабилни връзки над 10 водят до
драстично намаляване в пермеабилитета и оралната бионаличност. Тъй
като образуването на водородните връзки преди всичко се асоциира със
свързване с кислород и азот в молекули, тогава ако сумата на азотните и
кислородните атоми е под 5, се увеличава вероятността молекулата да
навлезе в ЦНС.
Вещества с висок потенциал за образуване на водородни връзки, като
пептидите с техните амидни групи и пептиди, дори толкова малки, колкото
ди- или трипептидите, имат минимално разпределение през КМБ
(Pardridge, 1998).
При всички 4-АР производни, броят на акцептори на протони nON=6, а
броят на донорните на протони nOHNH= 3. Пептидните производни на
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бензазепина също имат един и същи брой акцептори и донори на протони
– съответно 7 и 2. При 4-AP има по 2 донора и акцептора на протони, а при
galantamine има 1 донор и 4 акцептора на протони.
Лекарствата, повлияващи ЦНС имат значително по-малко ротабилни
връзки – rotatable bonds от другите класове лекарства. Повечето централно
действащи вещества имат по 5 или по-малко въртящи се връзки, а при
повече от 10 е доказано при плъхове, че се намалява бионаличността след
перорален прием. При всички пептидни производни на 4-АР въртящите се
връзки са 8, с изключение на съединение 4а, при което са 7. При
бензазепиновите производни има 10 въртящи се връзки при съединение 1 и
4, при 3 тези връзки са 9, а при 2 те са 8. Беше определен и параметърът %
ABS - процент на абсорбция по следната формула %ABS=109-0,345
(Georgieva et al., 2014). С най-висок процент на абсорбция е 4-АР (95.58),
следван от galantamine (94.54). Всички бензазепинови производни имат
една и съща стойност на % ABS поради еднаквата стойност на TPSA.
Същото заключение можем да направим и за 4-АР производни.
Бензазепиновите производни се отличават с по-добра абсорбция (81.14%)
от 4-АР производни (28.67%). Правилото на Липински е евристичен
подход за предсказване на лекарствено подобие, който определя, че
молекули с ММ > 500, LogP > 5, донори на протони > 5, акцептори на
протони >10 имат слаба абсорбция и пермеабилитет. От изследваните
съединения, всяко от пептидните производни на бензазепина показва по 2
отклонения от правилото – miLogP > 5 и MW > 500. 4-АР и galantamine не
показват отклонения от правилото на Липински. При
пептидните
производни на 4-АР, всички съединения изпълняват критериите на
правилото на Липински, което ги прави подходящи за ефективно лечение
на БА.
4-АР (Fampyra) е одобрен за употреба от ЕМА с показание подобряване на
походката при болни с МС. 4-АР блокира калиевите канали и намалява
загубата на йони през тях. Това води до удължаване на времето за
реполяризация и ускорява преминаването на акционния потенциал през
демиелинизираните участъци на аксона.
Във връзка с посочените
индикация и механизъм на действие ние изследвахме влиянието на 4-АР и
новосинтезираните 4-АР производни върху демиелинизацията при модел
на
cuprizone-индуцирана демиелинизация на мишки. При всички
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изследвани съединения - 4b, 4с и 4-AP се отчита тенденция за увеличаване
на дебелината на corpus callosum в срединната му част спрямо групата,
третирана с cuprizone. Тези резултати показват, че изследваните
съединения антагонизират cuprizone-индуцирана демиелинизация. При 4АР не се наблюдава толкова изразен протективен ефект по отношение на
демиелинизацията, което е в съответствие с данните на Schultz, 2014. В
изследването на Schultz, 2014, е оценен ефектът на 4-АР и amiloride върху
процесите на демиелинизация и ремиелинизация при модел на cuprizoneиндуцирана демиелинизация. Резултатите показват, че не е установено
модифициране на острото аксонално увреждане, съществена промяна в
броя на олигодендроцитите (OLG) и влияние върху демиелинизацията при
едновременното прилагане на 4-АР (100 μg/мишка s.c.) и cuprizone (0,25%)
за 6 седмици. 4-AP е прилаган и по време на ремиелинизацията и това е
довело до повишаване на броя на OLG в corpus callosum. Поради тази
причина приложението на 4-АР по време на ремиелинизацията може да
има положителен ефект върху OLG. Bacia et al. (2004) изследват влиянието
на 4-АР върху процеса на ремиелинизация при мишки, третирани с
cuprizone (0,4%) за 4 седмици, при които 4-АР (5 mg/kg s.c. два пъти на
ден) е прилаган само през ремиелинизационния период – 2 седмици след
прекъсване на преиема на cuprizone. Резултатите показват намаляване на
ремиелинизацията и степента на OLG регенерация. Трябва да се вземе
предвид, че при това изследване (Bacia et al., 2004) дозата на cuprizone е
по-висока (0,4 %) в сравнение с дозата (0,25 %) при предишното
изследване (Schultz, 2014), което означава, че OLG и техните прогениторни
клетки са били изложени в различна степен на неблагоприятното
метаболитно действие на медния хелатор cuprizone.
На базата на проведените ин витро и ин виво токсикологични и
фармакологични изследвания, като най-перспективни съединения за понататъшни задълбочени проучвания, се оказаха комбинацията galantamine4-АР в съотношение 3:1 при болест на Алцхаймер и съединение 4с при
мултиплена склероза.
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VIII. ИЗВОДИ
1. Новосинтезираните 4-АР дипептидни производни са многократно (от
15 до 70 пъти) по-нетоксични при i.p. и p.o. прилагане в сравнение с
4-АP .
2. Най-висока
цитотоксичност,
4-аминопиридиновите
и
бензазепиновите производни, показват при клетъчна линия BV-173 с
IC50 около 10 μМ.
3. Съединение 4c проявява най-добър ефект след еднократно и
многократно прилагане при теста за активно и пасивно избягване .
4. Многократното прилагане на Gal/4-АР в съотношение 3:1 води до
най-значимо удължаване на латентното време при тест за пасивно
избягване и до повишаване на броя на адекватните отговори при тест
за активно избягване.
5. Изследваните съединения не инхибират ацетилхолинестеразата и не
повлияват двигателната активност след i.p. прилагане.
6. Наблюдава
се
20%
инхибиране
на
активността
на
бутирилхолинестеразата под действие на съединения 4b, 4c и 4d и
14% инхибиране от 4-АР.
7. Комбинационният индекс на galantamine и 4-АР в съотношението 3:1
след i.p и p.o. прилагане е около 1.3, което свидетелства за
протективен ефект на комбинацията спрямо токсичността на
отделните вещества.
8. Съединения 4a, 4b, 4c и 4d са по-липофилни от майчиното
съединение 4-АР, като с най-висока стойност на miLogP е 4b.
9. Съединение 2 (бензазепиново производно) притежава най-ниска
стойност на miLogP и проявява антидепресивен ефект при тест на
Porsolt в доза 1/20 от LD50.
10.Cuprizone намалява почти двукратно дебелината на Corpus callosum
при мишки, което е белег за демиелинизация на невроните и този
ефект се антагонизира от съединения 4b и 4c с около 20%.
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Приноси:
1. Проведено е експериментално проучване на четири оригинални 4-АР
производни по отношение на острата токсичност, цитотоксичността
върху три вида клетъчни култури и влиянието им върху активно и
пасивно избягване при мишки.
2. Установено е най-ефикасното и безопасно съотношение на
галантамин и 4-АР по отношение на когнитивните функции и
протекция на токсичността.
3. Установени са чрез компютърна програма физко-химичните
характеристики на новосинтезираните съединения спрямо еталоните
по отношение на тяхната липофилност.
4. Разработен и охрактеризиран е нов in vivo модел за катедрата, а
именно cuprizonе-индуцирана демиелинизация на corpus callosum
като модел на мултиплена склероза.
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Приложение 1. Определяне степента на
синергизъм/антагонизъм след i.p. прилагане на
комбинацията galantamine/4-AP

CompuSyn Report
Description

i.p.

Drug:

Galanthamine (GAL) [mg/kg]

Drug:

Pymadine (4-AP) [mg/kg]

Drug Combo: Galanthamine + Pymadine (GAL/AP) (GAL+4-AP [1:1])
Data for Drug: GAL [mg/kg]
Dose Effect
10.0

0.01

15.0

0.5

20.0

0.9999

3 data points entered.
X-int: 1.12452
Y-int: -21.763 +/- 6.69383
m:

19.3535 +/- 5.74282

Dm: 13.3205
r:

0.95868

Data for Drug: 4-AP [mg/kg]
Dose Effect
3.0

0.01

5.0

0.66

6.0

0.75

9.0

0.99

10.0

0.99

5 data points entered.
X-int: 0.70993
Y-int: -5.4625 +/- 0.55375
m:

7.69435 +/- 0.68872

Dm: 5.12784
r:

0.98819
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Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
Dose A Effect
5.0+

0.25

7.5+

0.75

10.0+

0.9999

3 data points entered.
X-int: 1.06549
Y-int: -15.185 +/- 7.37191
m:

14.2521 +/- 6.32456

Dm: 11.6275
r:

0.91404

Dose-Effect Curve

127

Median-Effect Plot

CI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
Fa

CI Value Total Dose

0.05

1.76537

9.45722

0.1

1.71204

9.96628

0.15

1.68036

10.2951

0.2

1.65717

10.5498

0.25

1.63843

10.7649

0.3

1.62236

10.9564

0.35

1.60801

11.1333

0.4

1.59478

11.3014

0.45

1.58229

11.4650

0.5

1.57022

11.6275

0.55

1.55832

11.7924

0.6

1.54634

11.9631

0.65

1.53404

12.1437

0.7

1.52110

12.3398

0.75

1.50709

12.5593

0.8

1.49135

12.8154

0.85

1.47274

13.1324

0.9

1.44872

13.5657

0.95

1.41160

14.2959
128

Fa
0.97

CI Value Total Dose
1.38641

14.8393

CI values for actual experimental points:
Total Dose

Fa

CI Value

10.0

0.25

1.52201

15.0

0.75

1.79997

20.0

0.9999

1.05557

Combination Index Plot

129

Logarithmic Combination Index Plot

DRI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.05

11.4405

3.49736

2.41943

0.73962

0.1

11.8909

3.85404

2.38622

0.77342

0.15

12.1785

4.09287

2.36589

0.79511

0.2

12.3997

4.28240

2.35070

0.81185

0.25

12.5854

4.44555

2.33822

0.82593

0.3

12.7499

4.59315

2.32738

0.83844

0.35

12.9011

4.73145

2.31758

0.84996

0.4

13.0443

4.86462

2.30844

0.86089

0.45

13.1831

4.99584

2.29971

0.87150

0.5

13.3205

5.12784

2.29119

0.88202

0.55

13.4593

5.26334

2.28270

0.89267

0.6

13.6025

5.40531

2.27407

0.90366

0.65

13.7534

5.55745

2.26511

0.91528

0.7

13.9166

5.72478

2.25557

0.92786

0.75

14.0985

5.91485

2.24511

0.94191

0.8

14.3096

6.14019

2.23319

0.95825

0.85

14.5695

6.42453

2.21885

0.97842

0.9

14.9219

6.82265

2.19995

1.00587

0.95

15.5093

7.51845

2.16976

1.05183
130

Fa
0.97

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP
15.9413

8.05633

2.14852

1.08581

DRI values calculated at experimental points
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.25

12.5854

4.44555

2.51708

0.88911

0.75

14.0985

5.91485

1.87980

0.78865

0.9999

21.4387

16.9743

2.14387

1.69743

DRI Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
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Log(DRI) Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])

Isobologram for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
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Polygonogram at Fa = 0.9
Прекъсната линия в
полигонограмата е индикация за
наличие на антагонизъм, а
вариациите в дебелината ѝ
служат за неговото
количествено охарактеризиране.

Summary Table
Description

i.p.

Drug:

Galanthamine (GAL) [mg/kg]

Drug:

Pymadine (4-AP) [mg/kg]

Drug Combo: Galanthamine + Pymadine (GAL/AP) (GAL+4-AP [1:1])
Drug/Combo

Dm

m

r

GAL

13.3205

19.3535

0.95868

4-AP

5.12784

7.69435

0.98819

GAL/AP

11.6275

14.2521

0.91404

GAL/AP
GAL/AP

6.90097
12.2587

4.20701
4.91062

0.70835
0.69945

CI values at:
Combo

ED50

ED75

ED90

ED95

GAL/AP 1.57022

1.50709

1.44872

1.41160

GAL/AP 0.79398

0.92866

1.08818

1.21334

GAL/AP 1.28787

1.46367

1.66651

1.82218

Data for Fa = 0.5
Drug/Combo CI value Dose GAL Dose 4-AP
GAL
4-AP

13.3205
5.12784
133

Drug/Combo CI value Dose GAL Dose 4-AP
GAL/AP

1.57022

5.81377

5.81377

GAL/AP

0.79398

4.60065

2.30032

GAL/AP

1.28787

9.19404

3.06468

Data for Fa = 0.75
Drug/Combo CI value Dose GAL Dose 4-AP
GAL

14.0985

4-AP

5.91485

GAL/AP

1.50709

6.27964

6.27964

GAL/AP

0.92866

5.97351

2.98676

GAL/AP

1.46367

11.4992

3.83306

Data for Fa = 0.9
Drug/Combo CI value Dose GAL Dose 4-AP
GAL

14.9219

4-AP

6.82265

GAL/AP

1.44872

6.78285

6.78285

GAL/AP

1.08818

7.75605

3.87803

GAL/AP

1.66651

14.3823

4.79410

Data for Fa = 0.95
Drug/Combo CI value Dose GAL Dose 4-AP
GAL

15.5093

4-AP

7.51845

GAL/AP

1.41160

7.14796

7.14796

GAL/AP

1.21334

9.26353

4.63177

GAL/AP

1.82218

16.7460

5.58201

Data for Fa = 0.97
Drug/Combo CI value Dose GAL Dose 4-AP
GAL

15.9413

4-AP

8.05633

GAL/AP

1.38641

7.41964

7.41964

GAL/AP

1.31175

10.5114

5.25570

GAL/AP

1.94270

18.6609

6.22029
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Приложение 2. Определяне степента на

синергизъм/антагонизъм след p.o. прилагане на
комбинацията galantamine/4-AP

CompuSyn Report
Description

per os

Drug:

Galanthamine (GAL) [mg/kg]

Drug:

Pymadine (4-AP) [mg/kg]

Drug Combo: Galanthamine + Pymadine (GAL/AP) (GAL+4-AP [1:1])
Drug Combo: Galanthamine + Pymadine (GAL/AP) (GAL+4-AP [2:1])
Drug Combo: Galanthamine + Pymadine (GAL/AP) (GAL+4-AP [3:1])
Data for Drug: GAL [mg/kg]
Dose Effect
15.0

0.01

20.0

0.01

30.0

0.75

50.0

0.99

4 data points entered.
X-int: 1.45851
Y-int: -12.249 +/- 2.14429
m:

8.39828 +/- 1.50275

Dm: 28.7413
r:

0.96944

Data for Drug: 4-AP [mg/kg]
Dose Effect
4.5

0.01

6.0

0.01

9.0

0.5

10.0

0.75

15.0

0.99

18.0

0.99

6 data points entered.
X-int: 0.95912
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Y-int: -7.3543 +/- 0.81393
m:

7.66777 +/- 0.82068

Dm: 9.10174
0.97785

r:

Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
Dose A Effect
7.5+

0.5

10.0+

0.99

50.0+

0.99

3 data points entered.
X-int: 0.66119
Y-int: -1.0583 +/- 3.13651
m:

1.60064 +/- 2.04229

Dm: 4.58346
0.61686

r:

Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [2:1])
Dose A

Effect

10.0+

0.01

13.3333+

0.6

50.0+

0.9999

3 data points entered.
X-int: 1.35971
Y-int: -10.858 +/- 2.36790
m:

7.98518 +/- 1.59744

Dm: 22.8933
0.98057

r:

Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [3:1])
Dose A

Effect

11.25+

0.01

15.0+

0.6

50.0000+

0.999

3 data points entered.
X-int: 1.37774
Y-int: -9.6887 +/- 2.79492
m:

7.03230 +/- 1.91318
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Dm: 23.8640
r:

0.96493

Dose-Effect Curve for Drugs

Dose-Effect Curve for Drug Combos
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Median-Effect Plot for Drugs

Median-Effect Plot for Drug Combos

CI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
Fa

CI Value Total Dose

0.05

0.07673

0.72827

0.1

0.11123

1.16154

0.15

0.13999

1.55079
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Fa

CI Value Total Dose

0.2

0.16644

1.92778

0.25

0.19203

2.30735

0.3

0.21758

2.69961

0.35

0.24372

3.11339

0.4

0.27101

3.55780

0.45

0.30005

4.04340

0.5

0.33153

4.58346

0.55

0.36630

5.19566

0.6

0.40555

5.90482

0.65

0.45098

6.74768

0.7

0.50516

7.78192

0.75

0.57238

9.10489

0.8

0.66037

10.8976

0.85

0.78521

13.5467

0.9

0.98824

18.0865

0.95

1.43279

28.8465

0.97

1.86625

40.2111

CI values for actual experimental points:
Total Dose

Fa

CI Value

15.0

0.5

1.08497

20.0

0.99

0.80472

100.0

0.99

4.02361

CI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [2:1])
Fa

CI Value Total Dose

0.05

1.37279

15.8332

0.1

1.37191

17.3863

0.15

1.37137

18.4233

0.2

1.37097

19.2447

0.25

1.37065

19.9507

0.3

1.37037

20.5886

0.35

1.37012

21.1856

0.4

1.36988

21.7599

0.45

1.36966

22.3251

0.5

1.36944

22.8933

0.55

1.36923

23.4759
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Fa

CI Value Total Dose

0.6

1.36901

24.0858

0.65

1.36878

24.7387

0.7

1.36855

25.4560

0.75

1.36829

26.2699

0.8

1.36799

27.2336

0.85

1.36764

28.4478

0.9

1.36718

30.1446

0.95

1.36646

33.1016

0.97

1.36596

35.3806

CI values for actual experimental points:
Total Dose

Fa

CI Value

15.0

0.01

1.60159

20.0

0.6

1.13678

75.0

0.9999

1.40734

CI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [3:1])
Fa

CI Value Total Dose

0.05

1.21485

15.7001

0.1

1.23060

17.4602

0.15

1.24045

18.6474

0.2

1.24794

19.5943

0.25

1.25415

20.4125

0.3

1.25961

21.1552

0.35

1.26459

21.8531

0.4

1.26927

22.5270

0.45

1.27378

23.1927

0.5

1.27821

23.8640

0.55

1.28266

24.5548

0.6

1.28721

25.2804

0.65

1.29199

26.0599

0.7

1.29711

26.9197

0.75

1.30278

27.8991

0.8

1.30929

29.0641

0.85

1.31724

30.5399

0.9

1.32787

32.6165

0.95

1.34524

36.2730
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Fa
0.97

CI Value Total Dose
1.35775

39.1217

CI values for actual experimental points:
Total Dose

Fa

CI Value

15.0

0.01

1.42669

20.0

0.6

1.01835

66.6667

0.999

1.50830

Combination Index Plot
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Logarithmic Combination Index Plot

DRI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.05

20.2415

6.19947

55.5876

17.0251

0.1

22.1250

6.83401

38.0961

11.7672

0.15

23.3779

7.25902

30.1497

9.36170

0.2

24.3679

7.59637

25.2807

7.88094

0.25

25.2171

7.88679

21.8580

6.83623

0.3

25.9831

8.14956

19.2495

6.03758

0.35

26.6990

8.39581

17.1511

5.39336

0.4

27.3866

8.63295

15.3953

4.85297

0.45

28.0627

8.86663

13.8807

4.38573

0.5

28.7413

9.10174

12.5413

3.97155

0.55

29.4363

9.34308

11.3311

3.59649

0.6

30.1629

9.59598

10.2164

3.25022

0.65

30.9398

9.86702

9.17051

2.92457

0.7

31.7923

10.1652

8.17081

2.61251

0.75

32.7580

10.5039

7.19571

2.30730

0.8

33.8996

10.9054

6.22150

2.00144

0.85

35.3351

11.4122

5.21678

1.68487

0.9

37.3362

12.1220

4.12862

1.34044

0.95

40.8103

13.3627

2.82948

0.92647
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Fa
0.97

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP
43.4774

14.3221

2.16246

0.71235

DRI values calculated at experimental points
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.5

28.7413

9.10174

3.83217

1.21356

0.99

49.6741

16.5725

4.96741

1.65725

0.99

49.6741

16.5725

0.99348

0.33145

DRI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [2:1])
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.05

20.2415

6.19947

1.91764

1.17465

0.1

22.1250

6.83401

1.90883

1.17921

0.15

23.3779

7.25902

1.90340

1.18204

0.2

24.3679

7.59637

1.89932

1.18418

0.25

25.2171

7.88679

1.89596

1.18594

0.3

25.9831

8.14956

1.89302

1.18749

0.35

26.6990

8.39581

1.89036

1.18889

0.4

27.3866

8.63295

1.88788

1.19021

0.45

28.0627

8.86663

1.88550

1.19148

0.5

28.7413

9.10174

1.88317

1.19272

0.55

29.4363

9.34308

1.88084

1.19396

0.6

30.1629

9.59598

1.87847

1.19523

0.65

30.9398

9.86702

1.87600

1.19655

0.7

31.7923

10.1652

1.87336

1.19797

0.75

32.7580

10.5039

1.87047

1.19953

0.8

33.8996

10.9054

1.86716

1.20132

0.85

35.3351

11.4122

1.86315

1.20349

0.9

37.3362

12.1220

1.85785

1.20638

0.95

40.8103

13.3627

1.84932

1.21106

0.97 43.4774
14.3221
1.84327 1.21440
DRI values calculated at experimental points
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.01

16.6296

4.99875

1.66296

0.99975

0.6

30.1629

9.59598

2.26222

1.43940

0.9999

86.0575

30.2540

1.72115

1.21016

DRI Data for Drug Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [3:1])
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Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.05

20.2415

6.19947

1.71901

1.57947

0.1

22.1250

6.83401

1.68956

1.56562

0.15

23.3779

7.25902

1.67157

1.55711

0.2

24.3679

7.59637

1.65816

1.55073

0.25

25.2171

7.88679

1.64716

1.54548

0.3

25.9831

8.14956

1.63762

1.54091

0.35

26.6990

8.39581

1.62900

1.53677

0.4

27.3866

8.63295

1.62097

1.53291

0.45

28.0627

8.86663

1.61331

1.52921

0.5

28.7413

9.10174

1.60584

1.52560

0.55

29.4363

9.34308

1.59840

1.52200

0.6

30.1629

9.59598

1.59085

1.51833

0.65

30.9398

9.86702

1.58301

1.51451

0.7

31.7923

10.1652

1.57467

1.51044

0.75

32.7580

10.5039

1.56555

1.50598

0.8

33.8996

10.9054

1.55517

1.50088

0.85

35.3351

11.4122

1.54269

1.49473

0.9

37.3362

12.1220

1.52627

1.48660

0.95

40.8103

13.3627

1.50012

1.47357

0.97

43.4774

14.3221

1.48178

1.46437

DRI values calculated at experimental points
Fa

Dose GAL Dose 4-AP DRI GAL DRI 4-AP

0.01

16.6296

4.99875

1.47819

1.33300

0.6

30.1629

9.59598

2.01086

1.91920

0.999

65.4139

22.4035

1.30828

1.34421
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DRI Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])

DRI Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [2:1])
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DRI Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [3:1])

Log(DRI) Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])
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Log(DRI) Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [2:1])

Log(DRI) Plot for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [3:1])
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Isobologram for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [1:1])

Isobologram for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [2:1])

148

Isobologram for Combo: GAL/AP (GAL+4-AP [3:1])

Polygonogram at Fa = 0.9
Прекъсната линия в
полигонограмата е индикация за
наличие на антагонизъм, а
вариациите в дебелината ѝ
служат за неговото
количествено охарактеризиране.
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