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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
 
 

СЪКРАЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 
ГАМК – гама-аминомаслена киселина 
ДХПР – дихидропиридинови рецептори 
иРНК – информационна рибонуклеинова киселина 
МВЕ% – процент максимален възможен ефект 
НЛР – нежелани лекарствени реакции 
ННМ – напречно-набраздена мускулатура 
ПНС – периферна нервна система 
ХЕБ – хемато-енцефална бариера 
ХИПН – химиотерапия-индуцирана периферна невропатия 
ЦНС – централна нервна система 
 
СЪКРАЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 
5α-DHP – 5-алфа-дихидропрогестерон 
Ach – ацетилхолин 
ADWA – разстройствo в адаптацията с тревожност 
ALLO – алопрегнанолон 
АМРА – алфа-амино-3-хидрокси-5-метилизоксазол-4-пропионова киселина 
DHEA – дехидроепиандростерон 
DHEAS – дехидроепиандростерон сулфат 
GDNF – glia-derived neurotrophic factor 
IL-1β – интерлевкин-едно бета 
IL-6 – интерлевкин-шест 
КА – каинова киселина 
% МРЕ – процент максимален възможен ефект 
NGF – невронален растежен фактор  
NMDA – N-метил-D-аспартат 
PREG – прегненолон 
PROG – прогестерон 
PS – прегненолон сулфат 
RyR – рианодинов рецептор  
SEM – стандартна грешка на средната стойност 
ТЕТ – триетилтин 
TNFα – тумор некротизиращ фактор алфа 
TSPO – транслокатор протеин 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Лечението на невропатичната болка е значим медицински и социално-

икономически проблем. Нейното развитие се свързва с увреда на структури в периферната 

и централната нервна система. Особено тежка е химиотерапия-индуцираната периферна 

невропатия (ХИПН) при пациенти с туморни заболявания, която се проявява като сетивна 

или смесена сетивно-моторна невропатия. Данните за ефективността на използваните в 

практиката аналгетици при невропатична болка, включително тази при ХИПН, са 

противоречиви. Търсенето на нови съединения с болкоуспокояващо и невропротективно 

действие е сериозно предизвикателство за фармакологичната наука.  

През последните години се установяват нови данни за потенциала на 

невростероидите като регенеративни агенти, за участието им в неврогенезата и процесите 

на ремиелинизация в нервната система. Експериментални проучвания свидетелстват за 

техните невропротективни свойства и аналгетично действие в модели на невропатична 

болка. Основна роля в стимулирането на локалния биосинтез на невростероиди in vivo 

играе транслокатор протеинът (TSPO, 18kDa), чиято експресия в нервната система се 

повишава при травми и дегенеративни увреждания. Многостранните функции на TSPO в 

организма и важността му за стероидогенезата превръщат този протеин в нов 

фармакологичен таргет. Фокусът на проучванията е насочен към изследване на неговите 

лиганди по отношение на невропротекция върху централната нервна система, 

функционално възстановяване след увреда на периферни нерви, аксонална регенерация, 

повлияване на възпалителния отговор и аналгетично действие при невропатична болка. 

Влиянието на TSPO лигандите върху невростероидния синтез би могло да се използва за 

лечение на неврологични, психиатрични и невродегенеративни заболявания. В тази насока 

се създават и нови лекарствени средства TSPO лиганди. 

В последните години се откриват нови фармакологични ефекти на TSPO лиганда 

етифоксин, използван в клиничната практика като анксиолитик. В достъпната ни 

литература се увеличава броят на съобщенията за нови ефекти на етифоксин като: 

стимулиране аксоналната регенерация, модулиране възпалителните реакции и 

подобряване степента и скоростта на функционално възстановяване при увреда на 

периферни нерви. Етифоксин проявява аналгетично действие при модели на възпалителна 

и невропатична болка. Тези ефекти са демонстрирани само в експеримент и хипотетично 
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могат да се свържат с повишените мозъчни и плазмени нива на невростероиди, но точният 

механизъм, по който се осъществяват, все още не е напълно изяснен.  

Задълбочени изследвания върху аналгетичния ефект на етифоксин при 

невропатична болка и проучвания върху процесите на обучение, памет и мускулен тонус 

биха допринесли за изясняване механизмите на неговото действие и разширяване на 

клиничното му приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ЦЕЛ 

Цел на настоящия труд е да се проучат ефектите на етифоксин върху обучение, 

памет и периферни нервно-мускулни структури. 

ЗАДАЧИ 

1. Да се определи фармакологичния ефект на етифоксин върху процеса на нервно-

мускулно предаване при in vitro експерименти с нервно-мускулен препарат (rat – n. 

intercostalis - m. transversus abdominis). 

2. Да се анализира механизма на действие на етифоксин при мускулно съкращение на 

напречно-набраздена мускулатура (rat – m. transversus abdominis) в in vitro условия. 

3. Да се установи in vivo ефекта на етифоксин върху тонуса на скелетна мускулатура 

при плъхове. 

4. Да се изследва аналгетичния ефект на етифоксин в експериментален модел на 

паклитаксел-индуцирана периферна невропатия при тестове с топлинен и 

механичен болков стимул. 

5. Да се изясни участието на невростероидите в механизма на аналгетичното действие 

на етифоксин при невропатична болка в експериментален модел на паклитаксел-

индуцирана периферна невропатия. 

6. Да се изследва ефекта на етифоксин върху процесите на обучение и памет при 

интактни плъхове. 

7. Да се проучи ефекта на етифоксин върху процесите на обучение и памет при 

плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Използвани животни 

Опитите in vivo са проведени със 160 бели мъжки плъхове порода Wistar с 

първоначално тегло 160 ÷ 180 g. In vitro експериментите са извършени върху 60 мъжки 

бели плъхове с тегло 160 ÷ 200 g. Животните са отглеждани при стандартни лабораторни 

условия: 12-часов цикъл светло/тъмно, 50% относителна влажност на въздуха, 

температура (24 ± 2) ºС и свободен достъп до храна и вода. Дизайнът на експериментите е 

одобрен от Българска Агенция по Безопасност на Храните с разрешително № 87/9.01.2014 

г. и от Комисията по научна етика при МУ-Пловдив с протокол № 5/29.09.2016 г. 

За изследване ефектите на етифоксин върху нервно-мускулното предаване и единични 

и тетанични мускулни съкращения на ННМ in vitro са използвани 60 мъжки здрави, 

нетретирани бели плъхове (Wistar), получавани от вивариума на МУ Пловдив след 

случаен подбор. 

За изследване ефекта на етифоксин върху мускулния тонус на плъхове са използвани 30 

мъжки бели плъха порода Wistar, разделени чрез случаен подбор в три групи по 10 

животни както следва: 

I група (контрола) – третирани с физиологичен разтвор (0,1 ml/ 100 g т.м.) 

интраперитонеално (i.p.); 

II група – третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg т.м. (i.p.); 

III група – третирани с етифоксин в доза 100 mg/kg т.м. (i.p.). 

За изследване аналгетичното действие на етифоксин и участието на невростероидите в 

неговия механизъм при невропатична болка в модел на паклитаксел-индуцирана 

периферна невропатия, са използвани 70 мъжки бели плъха порода Wistar, разделени чрез 

случаен подбор в седем групи по 10 животни както следва: 

I група (контрола) – третирани с физиологичен разтвор (0,1 ml/ 100 g т.м.) (i.p.); 

II група (отрицателна контрола) – с модел на невропатична болка – третирани с 

паклитаксел в доза 2 mg/kg т.м. (i.p.); 

III група – третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg т.м. (i.p.); 

IV група – третирани с паклитаксел в доза 2 mg/kg т.м. (i.p.) и етифоксин в доза 50 

mg/kg т.м. (i.p.); 
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V група – третирани с паклитаксел в доза 2 mg/kg т.м. (i.p.), етифоксин в доза 50 mg/kg 

т.м. (i.p.) и кетоконазол (инхибитор на CYP11А1) в доза 100 mg/kg т.м. (i.p.); 

VI група – третирани с прегабалин в доза 30 mg/kg т.м. (i.p.); 

VII група – третирани с паклитаксел в доза 2 mg/kg т.м. (i.p.) и прегабалин в доза 30 

mg/kg т.м. (i.p.). 

За изследване зависимостта между дозата и ефекта на етифоксин върху обучение и 

памет са използвани 30 мъжки бели плъхa порода Wistar, разделени чрез случаен подбор в 

три групи по 10 животни както следва: 

I група (контрола) – третирани с физиологичен разтвор (0,1 ml/ 100 g т.м.) (i.p.); 

II група – третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg т.м. (i.p.); 

III група – третирани с етифоксин в доза 100 mg/kg т.м. (i.p.). 

За изследване ефекта на етифоксин върху обучение и памет при диазепам- индуцирана 

антероградна амнезия на плъхове са използвани 30 мъжки бели плъха порода Wistar, 

разделени чрез случаен подбор в три групи по 10 животни както следва: 

I група (контрола) – третирани с физиологичен разтвор (0,1 ml/ 100 g т.м.) (i.p.); 

II група (с модел на увредена памет) – третирани с диазепам в доза 2,5 mg/kg т.м. (i.p.); 

III група – третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg т.м. (i.p.) и диазепам в доза 2,5 mg/kg 

т.м. (i.p.). 

2. Използвани лекарствени продукти и субстанции 

Етифоксин (Stresam®, Biocodex), прегабалин (Lyrica®, Pfizer), кетоконазол (Низорал®, 

Софарма АД), диазепам (Diazepam, Софарма), паклитаксел (Sindaxel, Актавис), 

пипекураниум (Arduan, Gedeon Richter), нифедипин (SIGMA-ALDRICH), NaCl, KCl, 

MgCl2, C6H12O6, KH2PO4, NaHCO3, CaCl2 (MERCK, Darmstadt).  

3. Използвани експериментални методи 

3.1. Методи за изследване ефектите на етифоксин върху процеса на нервно-
мускулно предаване и единични и тетанични мускулни съкращения на 

ННМ in vitro 

Плъховете се евтанизират със свръхдоза анестетик (кетамин 180 mg/kg т.м. и ксилазин 

15 mg/kg т.м.). Изолират се коремните мускули (m. transversus abdominis) и от тях се 

изрязват ивици с дължина 20,0±1,5 mm и ширина 3,0±0,5 mm. Приготвените препарати 

веднага се промиват с охладен (4 ºС) препарационен разтвор със състав в mmol/L: Na+ - 

143; K+ - 5,84; Ca2+ - 3,7; Cl- - 157. След това те се фиксират изометрично в отделни 



10 
 

органни вани, съдържащи 15 ml модифициран разтвор на Кребс със състав в mmol/L: Na+ - 

143; K+ - 5,84; Ca2+ - 2,5; Mg2+ - 1,19; Cl- - 133; HCO3- - 16,7; H2PO4
-- 1,2 и глюкоза 11,5. 

Разтворът се темперира при (35,5 ± 0,3) ºС и непрекъснато се аерира с газова смес 95% О2 

и 5% СО2, поддържаща рН във физиологични граници (pH 7,28±0,08). Единият край на 

препарата се фиксира неподвижно за стъклен държач, поставен в долната част на ваната, а 

другият - за изометричен тензопреобразувател (TRI 201, LSi LETICA; Panlab s.l., 

Barcelona, Spain). Съкратителната активност на мускулните ивици се измерва с помощта 

на тензопреобразувателна интерфейсна система за регистрация и анализ (Ivanov et al., 

2011). Мостовият инструментален усилвател (McClenaghan et al., 1987)  има сходни 

параметри с тези на системи, произвеждани от специализирани компании, разработващи 

специална изследователска апаратура (ML826 PowerLab 4/26 ADInstruments Ltd, Grove 

House, Hastings, U.K.). Преобразуването на сигнала в цифров вид се извършва от 13bit 

аналого-цифров преобразувател, реализиран на базата на програмируем микроконтролер 

(Nauman et al., 2006). Синхронизация на логическите нива се получава със специализирана 

схема за последователна комуникация с персонален компютър. Промените в генерираната 

сила се получават в реално време (Загорчев, 2007) и се записват в матрица – Nx2 (N-брой 

измервания) при интервал на дискретизацията на всяка една хилядна от секундата (1/1000s 

= 1 ms). Данните се прехвърлят в стандартна таблица на EXCEL, като в същата програмна 

среда се чертаят опитните плотове F=F(t), където F е отчетената сила в микронютони [µN], 

а t е времето в секунди [s]. 

Едновременно могат да се изследват по 3 препарата от различни животни, които се 

разпределят в органните вани на случаен принцип след двукратно промиване с 

препарационен разтвор преди началото на експеримента. Върху всеки мускулен препарат 

се прилага механично натоварване от 7 mN за постигане на стандартна изометрична 

фиксация. Анализиране влиянието на етифоксин върху съкращението на напречно-

набраздена мускулатура (ННМ) се извършва след период на 20-минутно адаптиране в 

органната вана. 

За иницииране на мускулно съкращение се използва електростимулация с платинови 

електроди. Генерираните импулси от специално разработен за опитните програми 

електростимулатор се прилагат на нервно-мускулната единица с помощта на платиновите 
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електроди (Zagorchev et al., 2016). Проследява се влиянието на изследваните вещества 

върху съкращението на ННМ в отговор на два вида стимулация: 

- индиректна (нервна) стимулация. Подаденият импулс в този случай има следните 

параметри: супрамаксимална aмплитудна стойност от 80 V, продължителност 0,020 ms и 

честота 5 Hz. Извънредно кратката продължителност на импулса (само 1/50 от секундата) 

гарантира единствено и само активирането на нервните влакна и регистрирането на едно 

класическо нервно-мускулно активиране. Импулсите се подават в пакети за 3 s и са 

последвани от 7 s пауза. 

- директна (мускулна) стимулация. Параметрите на импулсите са: супрамаксимален 

електричен импулс с aмплитуда 60 V, продължителност 0,500 ms и честота 5 Hz или 50 Hz 

за индуциране на единично или тетанично съкращение съответно. Импулсите следват 

програмата на приложение, описана при първия експеримент (периодично подаване на 15 

или 150 импулса, в рамките на 3 s, следвани от 7 секундна пауза). За да бъде регистрирана 

единствено мускулната компонента на механичния отговор вследствие на електричната 

стимулация, участието на нервната компонента се блокира напълно. За целта 12 минути 

преди прилагане на електричното дразнене в органната вана се прибавя конкурентният 

антагонист на ацетилхолинa (Ach) пипекураниум. По този начин се елиминира 

възможността за индиректна (нервна) стимулация на мускулната тъкан от отделения от 

нервните клетки ендогенен Ach. 

3.2. Методи за изследване на мускулен тонус in vivo 

3.2.1. Тест „висилка” 

Метална жица с диаметър 2 mm и дължина 40 cm се окачва на височина 80 cm над 

мека повърхност. Животното се провесва на предните крайници и се отчита времето, за 

което плъхът остава захванат за жицата. Като критерий за запазен мускулен тонус се 

приема престоят на животното, провесено на жицата, в рамките на максималното време от 

120 секунди. 

3.2.2. Метод за изследване на мускулен тонус с апарата activity cage 

Използва се апарат activity cage (Ugo Basile, Italy). Всяко животно, непосредствено 

след края на теста „висилка", се поставя в прозрачната клетка на апарата за 5 минути. 
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Отчитането на хоризонталната активност и вертикалните изправяния на животното в 

условията на открито поле става автоматично с помощта на фото-сензори.  

3.3. Методи за изследване на аналгетично действие и ефект върху локомоторната 

активност при модел на паклитаксел-индуцирана периферна невропатия 

Използва се експерименталният модел описан от Polomano et al. (2001). Дизайнът на 

експеримента е представен схематично на таблица 1. 
 
Таблица 1. Дизайн на проучването за изследване на аналгетично действие и ефект върху 

локомоторната активност при модел на паклитаксел-индуцирана периферна невропатия. 
Ден от началото 

на опита 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ден от седмицата П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В 
                        
I гр. контрола-  
физ.р-р 

        º º º º º º º º º º º º º º º 
II гр. отрицателна 
контрола-     
паклитаксел          
2 mg/kg т.м. 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
                

III гр. 
етифоксин  50 
mg/kg т.м. 

        + + + + + + + + + + + + + + + 

IV гр. 
паклитаксел          
2 mg/kg т.м. 
+етифоксин        
50 mg/kg т.м. 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 + + + + + + + + + + + + + + + 

V гр. 
паклитаксел          
2 mg/kg т.м. 
+етифоксин        
50 mg/kg т.м. 
+кетоконазол    
100 mg/kg т.м. 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 + 

^ 
+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

+ 
^ 

VI гр.  
прегабалин          
30 mg/kg т.м. 

        ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
VII гр. 
паклитаксел          
2 mg/kg т.м.          
+ прегабалин          
30 mg/kg т.м. 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

                        
Tест „гореща 

плоча” √        √       √       √ 
Тест с механичен 

натиск на лапата √        √       √       √ 
Изследване на 

локомоторна 

активност в 

activity cage 

√        √       √       √ 

Забележка: o- ден, в който е прилаган физ. р-р; ●  – ден, в който е прилаган паклитаксел; + - 

ден, в който е прилаган етифоксин; ^ - ден, в който е прилаган кетоконазол; ~ - ден, в който е 

прилаган прегабалин; √ -ден, в който е провеждан съответният тест. 
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3.3.1. Тест „гореща плоча” (Hot plate test) 

Използва се апарат hot/cold plate (Ugo Basile, Italy). Тестът се провежда при постоянна 

температура на плочата (55±5) ºС. Отчита се латентното време, дефинирано като периода 

между момента на поставяне на животното върху горещата плоча и момента, в който 

оближе една от задните си лапи, направи опит за изскачане от цилиндъра или е налице 

вокализация. Максималният престой върху плочата (cut-off time) е 30 секунди, за да се 

избегне увреждане на тъканите. За статистическа обработка е използван показателят 

максимален възможен ефект (% МРЕ – maximal possible effect), изчислен по формулата: 

% МРЕ = (стойност след третиране – стойност преди третиране ) / (cut-off time – 

стойност преди третиране) х 100. 

3.3.2. Тест с механичен натиск на лапата (аналгезиметър) 

Използва се апарат analgesy-meter (Ugo Basile, Italy). Прилага се постепенно 

увеличаващ се механичен натиск върху една от задните лапи на плъха. Отчита се силата 

на натиска, при която животното отдръпва тестираната лапа. Максималният възможен 

натиск е при 25 cm.  За статистическа обработка е използван показателят максимален 

възможен ефект (% МРЕ – maximal possible effect), изчислен по формулата: 

% МРЕ = (стойност след третиране – стойност преди третиране ) / (25 – стойност преди 

третиране) х 100. 

3.3.3. Метод за изследване на локомоторна активност в условията на открито 

поле (Open field) 

Всяко животно се поставя в прозрачната клетка на апарата activity cage за 5 минути. 

Регистрирането на броя хоризонтални и вертикални движения на животното става по 

описания по-горе начин за изследване на мускулен тонус. 

3.4. Методи за изследване на процесите на обучение и памет 

Когнитивните функции на животните се изследват 30 минути след третирането с 

посочените вещества след едноседмично предтретиране. 
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3.4.1. Метод за активно обучение с наказателно (отрицателно) подкрепление 

Този метод представлява тест за активно, условно, двупосочно избягване с наказателно 

подкрепление, приложен на плъхове. Експериментът се провежда в апарата shuttle box 

(Automatic Reflex Conditioner) на италианската фирма за експериментална медицинска 

апаратура Ugo Basile. 

Провежда се първоначална обучителна сесия с продължителност 5 последователни дни. 

Всеки ден плъховете се подлагат на стандартна програма, състояща се от 30 тренировки 

със следните параметри: едновременно приложение на светлинен и звуков дразнител (670 

Hz, 70 dB) в продължение на 6 секунди, последвани от 3 секунди електрическа 

стимулация (0,4 mA) по решетъчния под на клетката. Паузата между отделните 

тренировки е 12 секунди. Тестът за запаметяване се провежда на 12-тия ден по програма, 

състояща се от 30 тренировки със същите параметри, но без електрическа стимулация. 

Критерии за обученост са следните отчетени автоматично параметри: брой на условните 

отговори (авойданси, avoidances); брой на безусловните отговори (избягвания, escapes); 

брой на междутренировъчните преминавания (inter-trial crossings) и латентност на 

реакциите (в секунди).  

3.4.2. Методи за пасивно обучение 

Тези методи включват тестове за пасивно, условно избягване с наказателно 

подкрепление, приложени на плъхове (step-through и step-down тестове). 

3.4.2.1. Step-through test 

Използва се автоматичен електронен апарат за пасивен авойданс с наказателно 

подкрепление (Automatic set-up for passive avoidance, “step-through”, Ugo Basile, Italy). 

Провежда се първоначална обучителна сесия с продължителност 2 последователни дни. 

Всеки ден плъховете се подлагат на стандартна програма, състояща се от 3 тренировки 

през 60 минути със следните параметри: закъснение (delay) от 7 секунди преди да се 

отвори вратата, последвано от 12 секунди отворена врата. Ако през това време плъхът 

премине в тъмното помещение, вратата автоматично се затваря и животното получава 

електрическа стимулация (0,4 mA) по решетъчния под на клетката в продължение на 9 

секунди. Ако плъхът не премине в тъмното помещение, автоматично се включва брояч за 
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време (в секунди), който отчита максимално 3 минути (180±2 секунди). Тестовете за 

запаметяване са два: тест за краткосрочна памет – на 24-тия час след обучителната сесия и 

тест за дълготрайно съхраняване на паметовите следи на 11-тия ден (считано от първия 

ден на теста “step-through”). При тестовете за запаметяване се използва същата програма с 

описаните параметри, но електрическата стимулация е 0,3 mA. Като критерий за 

обученост се приема престоят на животното в светлото помещение на апарата в рамките 

на максималното време от 178 секунди при две последователни тренировки. 

3.4.2.2. Step-down test 

Използва се автоматичен електронен апарат за пасивен авойданс с наказателно 

подкрепление (Automatic set-up for passive avoidance, “step-down”, Ugo Basile, Italy). 

Провежда се първоначална обучителна сесия с продължителност 2 последователни дни. 

Всеки ден плъховете се подлагат на стандартна програма, състояща се от 2 тренировки 

през 60 минути. Животното се поставя върху пластмасовата платформа, която след 

включване на апарата вибрира вертикално. При слизане на плъха от нея с трите или 

четирите лапи се подава електрическа стимулация 0,4 mA по решетъчния под на клетката 

в продължение на 10 секунди. Тестовете за запаметяване са два: тест за краткосрочна 

памет – на 24-тия час след обучителната сесия и тест за дългосрочна памет на 7-мия ден 

(считано от началото на теста “step-down”). При тестовете за запаметяване програмата е 

със същите параметри, но без електрическа стимулация. Като критерий за обученост се 

приема престоят на животното върху платформата на апарата над 60 секунди при 2 

последователни тренировки. 

3.5. Метод за създаване на увредена памет. Модел на диазепам-индуцирана 

антероградна амнезия. 

Използва се диазепам в доза 2,5 mg/kg т.м., въведен интраперитонеално 30 минути след 

въвеждането на етифоксин. След 1 час опитните животни се подлагат на тестове за 

изследване на процесите на обучение и памет в апаратите за активен и пасивен авойданс 

по описаните по-горе методики. Когнитивните функции на животните се изследват след 

едноседмично предтретиране с посочените вещества. 
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4. Статистически методи 

Статистическите анализи на резултатите от експериментите са проведени с 

програмата SPSS 17.0. За всеки показател е изчислена средната аритметична стойност 

(mean) и средната й грешка (±SEM). За определяне на разпределението на получените 

резултати е проведен непараметричен One sample Kolmogorov-Smirnov test. При нормално 

разпределение се използва вариационен анализ – One-way ANOVA. Сравняването на 

резултатите между групите се извършва с Tukey’s Post Hoc multiple сomparisons test, a 

резултатите между различните дни на една група – с Paired samples T test. В случай на 

нехомогенно разпределение, стойностите се сравняват чрез непараметричните Two 

independent samples test (Mann-Whitney U) и Two related samples test. 

При сравнение на повече от две групи с опитни резултати се прилага еднофакторен 

вариационен анализ One Factor ANOVA (One-way ANOVA) (Bewick et al., 2004). Задава се 

нивото на статистическо достоверно различие и се провежда детайлен анализ за 

установяване на различията между групите чрез Bonferroni's Multiple Comparison Test 

(Aickin & Gensler, 1996). Броят препарати, върху които са извършени експериментите in 

vitro, е означен с n.  

При всички анализи разликите с p ≤ 0,05 се считат за статистически значими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bewick%20V%22%5BAuthor%5D
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. In vitro ефекти на нифедипин и етифоксин върху процеса на нервно-мускулно 

предаване и мускулни съкращения на ННМ 

1.1. Резултати от съкращението на препарати от ННМ (rat – n. intercostalis - m. 

transversus abdominis) при индиректна (нервна) стимулация (5 Нz, 20 µs, 80 V) 

Резултатите от съкращението на препарати от ННМ при индиректна стимулация 

показват явно изразено статистически значимо намаление след приложението на 10-5М 

пипекураниум (р<0,001) спрямо контролата (фиг. 1).  

A 

Б 

Фиг. 1. Резултати от съкращението на препарати от ННМ (m. transversus abdominis) преди 

(А) и след (Б) приложението на 10-5М пипекурaниум при индиректна (нервна) стимулация 

(          ) 5 Нz, 20 µs, 80 V. 
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Прибавянето на конкурентния антагонист на Асh пипекураниум елиминира 

възможността за нервно активиране на мускулната тъкан от отделения от нервните клетки 

медиатор Асh. Тези данни ни дават основание да приемем, че по-нататъшните резултати 

върху мускулно съкращение при директна стимулация в присъствието на пипекураниум 

са в условия само на мускулно активиране. 

След 24-минутно приложение на 10-5M нифедипин, резултатите от съкращението 

на препарати от ННМ инициирано от нервна стимулация с правоъгълни електрични 

импулси при продължителност 20µs показват явно изразена статистически значима 

редукция с 55% спрямо контролата (р<0,05) - фиг. 2.  

 

Фиг. 2. Ефект на 10-5M нифедипин върху съкращението на препарати от ННМ при 

индиректна (нервна) стимулация 5 Нz, 20 µs, 80 V (n=9). *p<0,05 спрямо контролата 

(paired t test). 

Резултатите на Rodrigues de Sousa и съавт. показват липса на значима редукция в 

мускулния отговор при индиректна стимулация под действието на 10-5М нифедипин 

(Rodrigues de Sousa et al., 2006). Подобни на нашите резултати получават Del Pozo и 

Baeyens, които изучават ефекта на нифедипин (0,001 ÷ 0,5 mM), верапамил и дилтиазем 

върху нервно-мускулни препарати от диафрагма на плъхове и установяват концентрация-

0

1

2

3

4

5

6

7

Norm 20µs 80V 5Hz 24 min 10µM nifedipine + 20µs 80V 5Hz

striated muscles 
force, mN

*

   



19 
 

зависимо намаляване на мускулнaта контрактилна реакция при индиректна стимулация 

(Del Pozo & Baeyens, 1986). Сходни са данните и от други експериментални проучвания 

(Salvador et al., 1988; Sekerci & Tulunay, 1996; Kraynack et al., 1983). Регистрираните 

резултати могат да се обяснят с действието на нифедипин върху нервната клетка 

(пресинаптична активност). Концентрацията на йонизиран калций е от съществено 

значение - при липсата му деполяризацията на нерва дори при електрическа стимулация 

няма да доведе до освобождаване на невротрансмитер (Martyn et al., 2009). Редица 

проучвания проведени in vivo и in vitro показват, че калциевите антагонисти 

предотвратяват навлизането на Са2+ през бавните калциеви канали на пресинаптичната 

мембрана. Това пречи на мобилизирането и освобождаването на Ach в окончанията на 

двигателните неврони, следователно инхибиране на невромускулната трансмисия и 

мускулната контракция (Sekerci & Tulunay, 1996; Kraynack et al., 1983). Вероятно 

отговорни за това са L-тип Са2+-канали Cav1.2 и Cav1.3, намиращи се в сомата на нервните 

клетки и дендритите (Catterall et al., 2005). Освен това калциевите блокери проявяват 

локално анестетично действие, което може да допринесе за генериране на потискащ ефект 

върху мускулната контракция, вероятно чрез блокиране на потенциал-зависимите Na+ 

канали и бързия Na+ инфлукс през невроналните мембрани (Sekerci & Tulunay, 1996).  

Контрактилният ефект на 10-6М етифоксин върху съкращението на ННМ при 

индиректна стимулация е статистически неразличим от този на контролата (фиг. 3). За 

разлика от нифедипин, при сравнително изследване на различни концентрации етифоксин 

(10-8М ÷ 10-5М) в условията на индиректна стимулация, се наблюдава тенденция за 

концентрация-зависимо намаленение в съкратителната активност на тъканните култури, 

но без да се достига статистически значима разлика спрямо контролата. На основата на 

нашите оригинални резултати при in vitro изследванията на етифоксин върху нервно-

мускулни препарати (rat – n. intercostalis - m. transversus abdominis) с нервна стимулация, 

може да се заключи, че изследваният медикамент не нарушава процеса на предаване на 

импулси в мионевралния синапс и не намалява мускулния тонус. В тези условия 

влиянието на етифоксин върху L-тип Са2+-канали върху мембраната на нервните клетки е 

незначително и той не проявява пресинаптична активност. 
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A 

Б 

Фиг. 3. Резултати от съкращението на препарати от ННМ (m. transversus abdominis) преди 

(А) и след (Б) приложението на 10-6М етифоксин при индиректна (нервна) стимулация       

(             ) 5 Нz, 20 µs, 80 V. 

1.2. Резултати от единично мускулно съкращение, провокирано от директна 

електро-мускулна стимулация  

24-минутното въздействие с 10-5М нифедипин в присъствието на 10-5М пипекураниум 

при директна стимулация и единично съкращение на ННМ води до статистически 

достоверно намаление на контрактилната активност на препаратите с 38% спрямо 

контролата (р<0,05) (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Ефект на 10-5М нифедипин върху съкращението на препарати от ННМ в 

присъствието на 10-5М пипекураниум при директна (мускулна) стимулация и честота 5 Нz 

(n=9). *р<0,05 спрямо контролата (paired t test). 

Намаляването на единичното мускулно съкращение под влияние на нифедипин при 

директна стимулация се дължи единствено на блокирането на L-тип Са2+-канали Cav1.1 

върху сарколемата (Catterall et al., 2005), при което се намалява инфлукса на Са2+ йони в 

цитозола на мускулната клетка и се редуцира мускулната контракция. В този случай 

блокирането от нифедипин отново на L-тип Са2+-канали Cav1.1, но намиращи се в Т-

тубулите (Catterall et al., 2005), т.е. ДХПР, не играе роля в потискащите ефекти на 

медикамента върху мускулното съкращение. Причината за това е, че дори тези рецептори 

да са блокирани, в ННМ не е необходим инфлукса на допълнителни Са2+ йони като 

посредник между ДХПР и RyR1, за да се осъществи спрягането на процесите възбуждане 

и контракция. В ННМ за разлика от миокарда това куплиране може да се осъществи в 

отсъствието на Са2+ йони от есктрацелуларното пространство. В скелетната мускулатура 

деполяризацията на мембраната предизвиква конформационни промени в потенциал-

зависимите ДХПР, които алостерично активират скелетната изоформа RyR1. Протича 

много бърз процес, при който в резултат на механична, директна физична връзка между 
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ДХПР и RyR1 става масивно освобождаване на  Са2+ от саркоплазматичния ретикулум в 

цитоплазменото пространство, даващо началото на мускулната контракция.  

При изследване ефекта на различни концентрации етифоксин върху единично 

съкращение на ННМ на фона на директната й стимулация в присъствието на 10-5М 

пипекураниум, се наблюдава концентрация-зависимо намаление в съкратителната й 

активност, като статистически значима разлика се отчита само при високите 

концентрации на етифоксин 10-5М (р<0,05) (фиг. 5) и 3.10-5М спрямо контролата.  

 

Фиг. 5. Ефект на 10-5М етифоксин върху съкращението на препарати от ННМ в 

присъствието на 10-5М пипекураниум при директна (мускулна) стимулация и честота 5 Нz 

(n=9). *р<0,05 спрямо контролата (р = 0,018) (paired t test). 

1.3. Резултати от тетанично мускулно съкращение, предизвикано от директна 

електро-мускулна стимулация 

Резултатите от въздействието на 10-5М нифедипин върху тетанично съкращение на 

ННМ, предизвикано от директна стимулация и в присъствие на 10-5М пипекураниум, 

показват статистически значима редукция в контрактилната активност на препаратите в 

сравнение с контролата (р<0,05) (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Ефект на нифедипин върху съкращението на препарати от ННМ в присъствието на 

10-5М пипекураниум при директна (мускулна) стимулация 50 Нz, 500 µs, 60 V (n=8). 

*р<0,05 спрямо контролата. 

В условията на директна стимулация на ННМ и индуцирането на тетанично мускулно 

съкращение, протичат и допълнителни процеси, които поддържат трайната деполяризация 

на сарколемата при този вид съкращение – отваряне не само на L-тип Са2+-канали Cav1.1 

върху сарколемата, а и на допълнителни Na+-канали. Тъй като в този процес нифедипин 

притежава блокиращо действие единствено върху Cav1.1 върху сарколемата, резултатите 

ни показват значимо намаление в съкратителната активност на препаратите, но тази 

редукция е по-слаба в сравнение с единичното мускулно съкращение при директна 

стимулация и най-вече много по-ниска спрямо намалението в мускулната сила при нервно 

активиране. 

Регистрираният ефект на намаляване на съкратителната активност под влияние на 

етифоксин при тетанично съкращение и директна стимулация на ННМ, е концентрация-

зависим и статистически достоверен в сравнение с контролата, при концентрации на 

изследвания медикамент ≥ 10-6М (фиг. 7, фиг. 8).   
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25 min Etifoxine + 12 min 10-5M pipecuranium 500µs 50Hz 60V 

Фиг. 7. Концентрация – ефект крива на съкращението на препарати от ННМ при 

приложението на 10-8М ÷ 10-5М етифоксин в присъствието на 10-5М пипекураниум в 

условията на директна (мускулна) стимулация 50 Нz, 500 µs, 60 V. 

 

Фиг. 8. Ефект на етифоксин върху съкращението на препарати от ННМ в присъствието на 

10-5М пипекураниум при директна (мускулна) стимулация 50 Нz, 500 µs, 60 V (n=8). 

***р<0,001 спрямо контролата; ‡p<0,05 спрямо 10-6М етифоксин. 
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По време на 24-минутно въздействие с 10-6М и 10-5М етифоксин в присъствието на 

10-5М пипекураниум при директна стимулация и тетанично съкращение на препарати от 8 

опитни животни, се наблюдава статистически достоверно намаление в контрактилната 

активност спрямо контролата (р<0,001) (фиг. 8). Сравнявайки стойностите от 

редуцираното съкращение на ННМ в присъствието на 10-6М и 10-5М етифоксин в 

органните вани, също се регистрира значима разлика (р<0,05) (фиг. 8). Липсата на 

статистически значимо намаление в съкращението на тъканните култури в присъствието 

на етифоксин в условията на индиректна стимулация, е доказателство за липсата на 

конкурентен антагонизъм на медикамента с медиатора Ach и изключва този механизъм в 

наблюдаваното намаление в контрактилитета при мускулно активиране. Предполагаем 

механизъм за намаляването на мускулното съкращение под влияние на етифоксин при 

директна стимулация може да бъде блокирането на L-тип Са2+-канали Cav1.1 върху 

сарколемата. Друга възможност за повлияване на съкратителната активност на ННМ при 

мускулно активиране от етифоксин е взаимодействието му с TSPO, за който се откриват 

литературни данни, че е експресиран в скелетната мускулатура, но влиянието му върху 

мускулната контракция все още не е проучено напълно.  

 

Фиг. 9. Едновременно въздействие на 10-5M нифедипин и 10-5M етифоксин върху 

съкращението на препарати от ННМ в присъствието на 10-5М пипекураниум при директна 

(мускулна) стимулация 50 Нz, 500 µs, 60 V (n=8). *р<0,05 спрямо контролата. 
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В условията на тетанично съкращение, индуцирано от мускулна стимулация и в 

присъствие на 10-5М пипекураниум, едновременното приложение на 10-5M нифедипин и 

10-5M етифоксин към органните вани води до явно изразена статистически значима 

редукция в съкратителната активност на препаратите спрямо контролата (р<0,05) (фиг. 9). 

Разликите в резултатите получени при мускулно активиране след приложението на 

нифедипин и етифоксин дават основание да се предположи, че етифоксин по механизъм 

на действие се различава от нифедипин, който е селективен блокер на L-тип Са2+-канали. 

Вероятно етифоксин действа неселективно върху L-тип Са2+-канали Cav1.1 върху 

сарколемата, както и на TSPO. В допълнение на това твърдение са получените данни за 

статистически значимото намаление в съкратителната активност на препаратите при 

мускулна стимулация и индуцирано тетанично съкращение след едновременното 

приложение на етифоксин и нифедипин (фиг. 9). В този случай редукцията в 

контрактилния отговор е по-голяма от тази след самостоятелната апликация на двата 

медикамента, което е доказателство за синергизъм в техния ефект.  

2. Ефекти на етифоксин върху мускулен тонус in vivo 

2.1. Teст „висилка” 

Приложението на етифоксин в доза 50 и 100 mg/kg не води до статистически 

значима промяна във времето, за което опитните животни остават захванати за жицата, в 

сравнение с контролата. Резултатите на групите, третирани с етифоксин в двете 

изследвани дози, са близки помежду си и до тези на контролните животни (табл. 2). 

Табл. 2. Ефект на етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg върху мускулния тонус, изследван с 

тест „висилка”. 

групи време, s 
контрола физ. р-р 98,10±14,6 

етифоксин 50 mg/kg 108,79±11,21 
етифоксин 100 mg/kg 91,91±10,24 

Забележка: представени са средните стойности за групата ± SEM. 
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2.2. Изследване на мускулен тонус с апарата activity cage 

При сравнение на броя хоризонтални и вертикални движения в апарата „activity 

cage” не се установява статистически значима разлика между групите, третирани с 

етифоксин в двете изследвани дози, и контролата (фиг. 10).  

 

Фиг. 10. Ефект на етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg върху мускулен тонус, изследван с 

апарата activity cage. 

Наблюдава се тенденция за намаляване на броя извършени хоризонтални и 

вертикални движения при опитната група, получавала етифоксин в доза 50 mg/kg, спрямо 

контролните животни, но без да се достига статистическа значимост. Тази тенденция е по-

силно изразена при групата, третирана с етифоксин в по-високата доза, но отново без 

достоверна разлика в сравнение с контролата (фиг. 10). 

Резултатите от изследване на мускулен тонус с тест „висилка” (табл. 2) и апарат 

activity cage при опитни животни третирани с етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg (фиг. 10), 

се потвърждават от проведените от нас експерименти in vitro за установяване влиянието 

на етифоксин върху съкращението на ННМ в условия на индиректна (нервна) стимулация, 

при които също установяваме липсата на миорелаксиращ ефект на етифоксин (фиг. 3).  
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При изследване на спонтанната локомоторна активност, измервана с actimeter test при 

мишки се установява, че етифоксин в дози от 60-75 mg/kg т.м. (i.p.) предизвиква седативен 

ефект и намалява значимо двигателната активност (Bourin & Hascoët, 2010), докато в по-

ниските дози 25 и 50 mg/kg т.м. (i.p.) показва непроменена локомоторна активност 

(Schlichter et al., 2000; Bourin & Hascoët, 2010). Подобни на нашите резултати докладват 

Girard и съавт., които установяват, че етифоксин в дневна доза от 20, 50 и 100 mg/kg т.м. 

(р.о.) не повлиява двигателната активност, измерена в апарат Opto-Varimex, при интактни 

плъхове (Girard еt al., 2009). Verleye и съавт. също регистрират липса на промени в 

спонтанната локомоторна активност, определяна с rota-rod тест при мишки, след 

приложението на етифоксин в дози 25 и 50 mg/kg т.м. (i.p.) (Verleye et al., 2009). Липсата 

на миорелаксиращ ефект след приложение на етифоксин вероятно се дължи на факта, че 

медикаментът не се свързва със субединиците на ГАМК-А рецепторния комплекс, 

отговорни за намаляване на мускулния тонус. За етифоксин е установено, че активира β2 

и/или β3 субединиците на комплекса (Hamon et al., 2003). Има доказателства, че 

миорелаксиращият ефект на бензодиазепините се осъществява при свързването им с α2 

субединицата на ГАМК-А рецептора (Тюренков и съавт., 2010; Crestani et al., 2001), а във 

високи концентрации това фармакологично действие се опосредства още и от α3 

субединицата (Тюренков и съавт., 2010; Möhler et al., 2001). Според други автори, 

миорелаксацията, предизвикана от диазепам, се медиира от α1, α2, α3 и α5-субединиците 

(Luscher et al., 2012). Невростероидите, които взимат участие в косвеното действие на 

етифоксин, също се свързват за ГАМК-А рецепторите на места, различни от тези на 

бензодиазепините (Gunn et al., 2011; Rupprecht et al., 2010). По отношение на TSPO, в 

литературата има данни за селективни TSPO лиганди с нисък афинитет към централните 

бензодиазепинови рецептори, които не предизвикват миорелаксация (Zhang et al., 2014). 

Вероятно активирането на периферните бензодиазепинови рецептори не е свързано с 

намаляване на мускулния тонус, което се наблюдава и при нашите експерименти с TSPO 

лиганда етифоксин. 

3. Ефекти на етифоксин при модел на паклитаксел-индуцирана периферна 

невропатия при еднократно и многократно третиране. 

В нашето проучване не установяваме аналгетичен ефект след еднократно 

приложение на етифоксин (на 8-ми ден от експеримента) при тестовете с механичен и 

топлинен болков стимул. 
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При тест „гореща плоча” на 15-тия ден от експеримента етифоксин след 

многократно приложение проявява противоболково действие в използвания модел на 

ХИПН. При групата животни получавала двете вещества паклитаксел и етифоксин се 

отчита статистически значимо увеличение на латентното време на 1-ви (p≤0,05), 2-ри 

(p≤0,05) и 3-ти час (p≤0,05) в сравнение с групата, третирана само с паклитаксел. 

Етифоксин антагонизира ефекта на паклитаксела и резултатите за МВЕ % на тази група 

нямат статистическа разлика спрямо контролата. Стойностите на МВЕ % на групата 

третирана с паклитаксел+етифоксин+кетоконазол са близки до тези на отрицателната 

контрола и се различават достоверно от резултатите на животните получавали само 

паклитаксел и етифоксин на 1-ви (p≤0,05), 2-ри (p≤0,05) и 3-ти час (p≤0,05) (фиг. 11).  

 

Фиг. 11. Ефект на етифоксин в доза 50 mg/kg върху МВЕ (%) при тест с топлинен 

болков стимул при многократно третиране (изследване на 15-ти ден от експеримента).    

**p≤0,01 спрямо контролата за съответния час; ***p≤0,001 спрямо контролата за 

съответния час; #p≤0,05 спрямо паклитаксел за съответния час; ##p≤0,01 спрямо 

паклитаксел за съответния час; !p≤0,05 спрямо паклитаксел+етифоксин за съответния час. 

На 15-тия ден от експеримента установения аналгетичен ефект на етифоксин след 

многократното му приложение в използвания модел на ХИПН се потвърждава и при теста 

с механичен болков стимул. Приложението на етифоксин на животни третирани с 
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паклитаксел води до повишаване на МВЕ % спрямо отрицателната контрола, получавала 

само паклитаксел, като статистическа достоверност се достига и на трите проведени 

тествания- на 1-ви (p≤0,05), 2-ри (p≤0,05) и 3-ти час (p≤0,05). Стойността на натиска, 

необходим за отдръпване на лапата, на групата третирана с двете вещества паклитаксел и 

етифоксин не се различава значимо от тaзи на контролата, третирана с физиологичен 

разтвор. МВЕ % на животните получавали паклитаксел+етифоксин+кетоконазол е близък 

до този на групата, третирана само с паклитаксел, и статистически по-нисък спрямо този 

на животните третирани с паклитаксел и етифоксин на 1-ви (p≤0,05), 2-ри (p≤0,05) и 3-ти 

час (p≤0,05) (фиг. 12).  

 

Фиг. 12. Ефект на етифоксин в доза 50 mg/kg върху МВЕ (%) при тест с механичен 

болков стимул при многократно третиране (изследване на 15-ти ден от експеримента). 

*p≤0,05 спрямо контролата за съответния час; ***p≤0,001 спрямо контролата за 

съответния час; #p≤0,05 спрямо паклитаксел за съответния час; ##p≤0,01 спрямо 

паклитаксел за съответния час; !p≤0,05 спрямо паклитаксел+етифоксин за съответния час. 

Регистрираният в настоящето проучване аналгетичен ефект на етифоксин след 

многократното му приложение се запазва и на 22-рия ден от експеримента. При теста с 

топлинен болков стимул групата третирана с паклитаксел и етифоксин показва по-ниски 

стойности на проследявания показател в сравнение с контролата, но без значима разлика. 
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При животните от тази група получавала и двете вещества се отчита статистически 

значимо повишение на МВЕ % на 1-ви (p≤0,01), 2-ри (p≤0,01) и 3-ти час (p≤0,05) спрямо 

отрицателната контрола. Стойностите на изследвания показател на групата, третирана с 

паклитаксел+етифоксин+кетокозазол, са близки до тези на отрицателната контрола и 

достоверно по-ниски в сравнение с резултатите на животните получавали 

паклитаксел+етифоксин на 1-ви (p≤0,001), 2-ри (p≤0,01) и 3-ти час (p≤0,01) (фиг. 13).  

 

Фиг. 13. Ефект на етифоксин в доза 50 mg/kg върху МВЕ (%) при тест с топлинен 

болков стимул при многократно третиране (изследване на 22-ри ден от експеримента).    

***p≤0,001 спрямо контролата за съответния час; #p≤0,05 спрямо паклитаксел за 

съответния час; ##p≤0,01 спрямо паклитаксел за съответния час; ###p≤0,001 спрямо 

паклитаксел за съответния час; !!!p≤0,001 спрямо паклитаксел+етифоксин за съответния 

час; !!p≤0,01 спрямо паклитаксел+етифоксин за съответния час. 

Подобни са резултатите получени на 22-рия ден от опита при теста с механичен 

болков стимул. Групата получавала паклитаксел и етифоксин има по-нисък, но без 

достоверна разлика, МВЕ % в сравнение с контролата и статистически значимо по-високи 

резултати за проследявания показател в сравнение с отрицателната контрола на 1-ви 

(p≤0,05), 2-ри (p≤0,05) и 3-ти час (p≤0,05). Резултатите за МВЕ % на групата третирана с 
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паклитаксел+етифоксин+кетоконазол са близки до тези на отрицателната контрола и 

достоверно по-ниски в сравнение с тези на групата получавала само паклитаксел и 

етифоксин на 1-ви (p≤0,05) и 3-ти час (p≤0,05) (фиг. 14).  

 

Фиг. 14. Ефект на етифоксин в доза 50 mg/kg върху МВЕ (%) при тест с механичен 

болков стимул при многократно третиране (изследване на 22-ри ден от експеримента). 

*p≤0,05 спрямо контролата за съответния час; **p≤0,01 спрямо контролата за съответния 

час; #p≤0,05 спрямо паклитаксел за съответния час; ##p≤0,01 спрямо паклитаксел за 

съответния час; !p≤0,05 спрямо паклитаксел+етифоксин за съответния час. 

При многократно приложение на етифоксин (на 15-ти и 22-ри ден от опита), 

нашите данни за групата третирана с паклитаксел и етифоксин показват, че изследваният 

медикамент антагонизира действието на паклитаксел и проявява достоверен аналгетичен 

ефект при тестовете „гореща плоча” и аналгезиметър (фиг. 11, фиг. 12, фиг. 13, фиг. 14). 

Aouad и съавт. установяват аналгетичен ефект на етифоксин в модел на генерализирана 

невропатична болка предизвикана с винкристин сулфат при плъхове. Тези автори 

регистрират значимо намаляване на химиотерапия-индуцираните механична и термална 

хипералгезия и алодиния на 2-рия ден от приложението на етифоксин (50 mg/kg, i.p.). 

Освен това, при профилактично приложение на етифоксин, една седмица преди 

винкристин, се предотвратява появата на болковите симптоми (Aouad et al., 2009). 
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При периферно увреждане на нервите е доказано, че се намалява ГАМК-ергичното 

инхибиране (Coull et al., 2003) и лекарствени средства, които активират спиналните 

ГАМК-А рецептори, облекчават невропатичната болка (Knabl et al., 2008; Chen & Pan, 

2002). ГАМК е основният потискащ медиатор в НС на бозайниците и като такъв, той 

медиира инхибиторния тонус по пътя на болката (Munro et al., 2009, 2011; Zeilhofer, 2008). 

Намалената ГАМК-ергична инхибиция в дорзалния рог на гръбначния мозък може да е 

включена в развитието на свръхчувствителност (von Hehn et al., 2012) и симптоми като 

алодиния и хипералгезия. Тези данни ни насочват към предположението, че повишената 

ГАМК-ергична медиация вероятно участва в механизма на аналгетичното действие на 

етифоксин, който активира ГАМК-А рецепторите директно и по косвен начин чрез 

невростероидите след свързването му с TSPO. Тъй като статистически значим и постоянен 

аналгетичен ефект в нашите опити се наблюдава след едноседмично приложение на 

етифоксин, то малко вероятно е действието му да се дължи на директно потенциране на 

ГАМК-А-рецепторната функция. Нашите резултати ни насочват към хипотезата за 

участието на невростероидите в механизма на този ефект. В нашето проучване 

едновременното приложение на кетоконазол като инхибитор на невростероидния синтез с 

етифоксин при животни, предварително третирани с паклитаксел, значимо редуцира 

наблюдавания аналгетичен ефект на етифоксин на 15-тия и 22-рия ден от експеримента 

при тестовете с механичен и топлинен болков стимул (фиг. 11, фиг. 12, фиг. 13, фиг. 14). 

Тези резултати дават основание да се предположи, че невростероидите, които се образуват 

след свързването на етифоксин към TSPO, играят съществена роля в механизма на 

аналгетичното действие на медикамента при неговото многократното приложение в 

използвания модел на невропатична болка.  

Aouad и съавт. описват участието на невроактивните стероиди, по-специално на ALLO, 

в противоболковия ефект на етифоксин (превантивен и лечебен) при невропатична болка, 

индуцирана с винкристин (Aouad et al., 2009). Същите автори, след двуседмично 

третиране с етифоксин, регистрират болкоуспокояващо действие на медикамента при 

експериментална мононевропатия, което обясняват с установените от тях завишени нива 

на 3α-невростероиди (по-специално ALLO) в гръбначния мозък (Aouad et al., 2014а). 

Ролята на 3α-невроактивните стероиди, които улесняват ГАМК-ергичната инхибиция в 
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базолатералните ядра на амигдалата, е подчертана и при облекчаването на механичната 

алодиния от етифоксин в модел на невропатична болка при мишки (Zeitler et al., 2016).  

TSPO лиганди и 3α-редуцираните невростероиди показват болкоуспокояващ ефект при 

различни експериментални модели върху животни (Poisbeau et al., 2014). Невроактивните 

стероиди вероятно проявяват аналгетично действие при невропатична болка, от една 

страна, като мощни алостерични модулатори на ГАМК–А рецептора (Belelli & Lambert, 

2005), а от друга- като съединения с изразени невропротективни и регенеративни 

свойства, които подобряват миелинизацията и синаптичната функция (Schumacher et al., 

2000, 2001). Според експериментаторите механизмът на етифоксин като 

антиневропатичен агент може изцяло да се определя от невростероидите и да бъде 

напълно независим от ГАМК-А рецепторите, ако регенеративното му действие е в 

основата на неговия аналгетичен ефект срещу предизвикана от химиотерапия 

невропатична болка (Aouad et al., 2014b). Тогава аналгетичното действие ще включва 

невростероид-зависим, но ГАМК-А рецептор-независим ефект. 

В литературата се откриват данни за изследване на етифоксин като TSPO лиганд в 

модели за невропротекция на ПНС и стимулиране на неврорегенерацията. Girard и съавт. 

проучват аксоналната регенерация след замразяване на седалищния нерв на плъх. 15 дни 

след травмата, регенерацията е много по-напреднала при групата третирана с етифоксин 

(50 mg/kg, i.p.) в сравнение с контролата. Стимулиращият ефект на етифоксин върху 

регенерацията на аксоните е описан с морфологичен и имунологичен Western blot анализ 

(Girard et al., 2008). 10 дни след увреждането се установява увеличаване на средните и 

големи по размер аксони заедно с намаляване на тези с малък диаметър в групата 

третирана с етифоксин, което може да бъде резултат от удължаването им под влияние на 

медикамента (Girard et al., 2012). Данните от тези опити показват още, че етифоксин 

увеличава скоростта и степента на възстановяване на сетивните и двигателните функции. 

Регенерирацията на сетивните нервни окончания измерена с nerve pinch test показва, че 

чувствителността на увредения нерв е подобрена под действието на етифоксин на третия 

ден след травмата, а на 15-тия ден е почти напълно възстановена. Резултатите от walking 

track test за определяне възстановяването на двигателната функция (Dijkstra et al., 2000) 

показват, че приложението на етифоксин води до пълна регенерация на 21-вия ден. 

Етифоксин подобрява и фината моторна координация измерена с апарат Locotronic на 5-
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тия ден, а на 11-тия я възстановява напълно (Girard et al., 2008). Авторите обясняват 

ускорената регенерация и подобрените двигателни и сетивни функции на периферните 

нерви под действието на етифоксин със свързването на медикамента с TSPO и 

повишените нива на невростероиди, притежаващи невропротективни и регенеративни 

свойства. При този експериментален модел със замразяване на седалищния нерв се 

установява процес на невровъзпаление и едновременно с това е доказано бързо и 

значително повишение на лиганд- свързващия капацитет на TSPO в същия модел (Lacor et 

al., 1999), което отчасти се дължи на увеличената TSPO-имунореактивност в активирани 

макрофаги и Шванови клетки (Girard et al., 2012). Тези данни дават основание да се 

предположи, че TSPO лигандите могат да повлияят възпалението на периферните нерви. 

Според резултатите на Girard и съавт., етифоксин повлиява благоприятно процеса на 

невровъзпаление и това може да допринесе в значителна степен за успешната 

регенерацията на периферните нерви и да потисне появата на хронична невропатична 

болка, развиваща се в резултат на прекомерната възпалителна реакция (Girard et al., 2012). 

Същите автори с имунологичен анализ установяват, че ежедневното третиране с 

етифоксин в доза 50 mg/kg, i.p. в модел на пълно напречно прекъсване на седалищния 

нерв при плъхове ускорява удължаването на аксоните. При този експеримент на 7-ми, 10-

ти и 15-ти ден след травмата окончанията са статистически значимо (до два пъти) по-

дълги при плъховете третирани с етифоксин, в сравнение с контролата (Girard et al., 2008). 

За да се анализира участието на ГАМК-А рецепторите и TSPO в невротрофичния ефект 

на етифоксин върху периферните нерви, изследователите провеждат експерименти със 

специфични лиганди на тези рецептори в модели за невропротекция върху ПНС. 

Селективните TSPO лиганди PK11195 и Ro5-4864 проявяват, макар и по-слаб от 

етифоксин, невротрофичен ефект, докато селективните ГАМК-А рецепторни лиганди 

мусцимол и бикукулин са неефективни за стимулиране на удължаването на невронните 

израстъци (Girard et al., 2008). Тези резултати показват, че невротрофичният ефект на 

етифоксин се дължи вероятно на свързването му за TSPO и повишения синтез на PREG и 

неговите метаболити (Girard et al., 2012). 

При in vitro експерименти с PC12 клетъчни линии, e установено, че етифоксин (20 µM) 

статистически значимо стимулира удължаването на аксоните в присъствието на nerve 

growth factor (NGF), в сравнение с групата култивирана само с NGF (Girard et al., 2012). In 
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vivo и in vitro изследвания на Dai и съавт. описват засилена регенерация и повишена 

експресия на невротрофини след приложението на етифоксин, като най-висока експресия 

на иРНК за GDNF са регистрирани при концентрация на медикамента 20 µМ (Dai et al., 

2014). Zhou и съавт. установяват още и повишена експресия на неврофиламенти в 

регенерираните аксони, увеличена скорост на нервната проводимост и възстановени 

двигателни функции след приложението на медикамента (Zhou et al., 2014). В друго 

изследване in vitro е описано, че GDNF играе ключова роля в удължаването на 

аксоналните окончания под действието на етифоксин и блокирането на рецепторите 

GFRα1 за GDNF потиска този ефект (Zhou et al., 2013). 

Липсата на аналгетичен ефект след остро приложение на етифоксин и появата на 

обезболяващо действие след многократното му приложение в описаните модели, 

предполагат изключването на директното ГАМК-А активиране в механизма на този ефект. 

Вероятно невростероидите, които се образуват в резултат на свързването на етифоксин за 

TSPO, играят роля в аналгетичното действие на медикамента при невропатична болка. От 

своя страна, противоболковият ефект на невроактивните стероиди е възможно да е 

резултат от алостерична модулация на ГАМК-А рецептора или от техните 

невропротективни свойства. 

По отношение на локомоторната активност, в нашето проучване не се установява 

значима разлика в двигателната активност между изследваните групи животни и в трите 

дни (8-ми, 15-ти и 22-ри) на провеждане на теста „open field”. Изключение прави групата 

третирана само с етифоксин, която показва значимо по-голям брой хоризонтални 

движения спрямо контролата на 15-ти и 22-ри ден от експеримента. Според Nicolas и 

съавт., при използваната схема на приложение на паклитаксел, описана от Polomono и 

съавт. (2001), не се повлиява двигателната активност на опитните животни (Nicolas et al., 

2009). 
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4. Ефекти на етифоксин върху процесите на обучение и памет при интактни 

плъхове 

4.1. Активно обучение (Shuttle box) 

Условни отговори 

        Броят условни отговори при животните третирани с етифоксин в двете изследвани 

дози не показва статистически значима разлика в сравнение с контролата за съответния 

ден по време на обучението, както и при теста за съхранение на паметовите следи. При 

плъховете третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg се наблюдава тенденция за увеличаване 

на броя авойданси спрямо контролата на 2-ри, 3-ти, 5-ти и 12-ти ден. Групата третирана с 

етифоксин в доза 100 mg/kg показва тенденция за намаляване на броя условни отговори 

спрямо контролата на 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти ден от експеримента, а при теста за 

ретенция броят активни избягвания на тази опитна група е близък до броя авойданси на 

контролата. 

        Безусловни отговори 

По време на обучителната сесия при плъховете третирани с по-ниската доза 

етифоксин не се наблюдава статистически значима промяна в броя безусловни отговори 

спрямо контролите за съответния ден. Животните третирани с етифоксин в доза 100 mg/kg 

показват по-малък брой безусловни избягвания със статистическо достоверно намаляване 

на ден 1-ви (p≤0,05) и ден 3-ти (p≤0,05) от обучението спрямо контролната група. При 

провеждане на ретеста за съхраняване на паметовите следи групите третирани с 

етифоксин не променят статистически значимо броя на ескейпите спрямо тези на 

контролата. Броят безусловни отговори на групата третирана с етифоксин в доза 100 

mg/kg е сходен с този на контролната група. При групата третирана с етифоксин в доза 50 

mg/kg се наблюдава по-голям брой безусловни избягвания в сравнение с тези на 

контролите, но без достоверна разлика. 

Междутренировъчни преминавания 

       При отчитането на броя междутренировъчни преминавания по време на 

обучението и по време на ретеста за дълготрайна памет не се установява значима разлика, 

като групата, на която е въвеждана по-ниската доза етифоксин, показва тенденция за 
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увеличаване, а групата третирана с по-високата доза- тенденция за намаляване в 

сравнение с контролата.  

 Латентно време 

По време на обучителната сесия приложението на етифоксин в доза 100 mg/kg води 

до удължаване на латентното време спрямо контролната група, но без статистически 

значима разлика, което подкрепя нашето предположение, че етифоксин в доза 100 mg/kg 

може да влоши процесите на обучение и памет или да потисне двигателната активност, 

отчетена с намаления брой междутренировъчни преминавания. Времето за реакция на 

животните третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg е близко до това на контролата. По 

време на ретеста за дълготрайна памет латентното време на животните, третирани с 

етифоксин в двете изследвани дози, е сходно с това на контролната група. 

4.2. Пасивно обучение (Step-through) 

 

Фиг. 15. Ефект на етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg върху латентния период (s) при теста 

за пасивно обучение (step-through). ºp≤0,05 спрямо контролата на първия ден; ººp≤0,01 

спрямо контролата на първия ден; ºººp≤0,001 спрямо контролата на първия ден; *p≤0,05 

спрямо контролата за съответния ден; ***p≤0,001 спрямо контролата за съответния ден; 

++p≤0,01 спрямо етифоксин 100 mg/kg за съответния ден. 
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На 1-вия ден от обучителната сесия при по-ниската доза етифоксин се отчита по-

кратък латентен период спрямо контролата и статистически значимо по-кратък в 

сравнение с етифоксин в доза 100 mg/kg (p≤0,01). При групата третирана с етифоксин в 

доза 50 mg/kg се установява увеличение на изследвания показател на 2-рия ден от опита и 

значимо увеличение при теста за краткотрайна памет на 3-тия ден (p≤0,001) спрямо 

контролната група. През обучителния период при животните третирани със 100 mg/kg 

етифоксин се отчита по-дълъг латентен период в сравнение с контролата, като разликата е 

статистически значима на 1-ви ден (p≤0,05). По време на теста за краткотрайни паметови 

следи при по-високата доза етифоксин също се отчита статистически значимо увеличение 

на времето на престой в светлото помещение на апарата спрямо контролните животни 

(p≤0,001) (фиг. 15). При теста за дълготрайно съхранение на паметовите следи двете 

изследвани групи третирани с етифоксин имат латентен период близък помежду си и до 

този на контролната група. 

4.3. Пасивно обучение (Step-down) 

 

Фиг. 16. Ефект на етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg върху латентния период (s) при теста 

за пасивно обучение (step-down). ººp≤0,01 спрямо контролата на първия ден; *p≤0,05 

спрямо контролата за съответния ден; **p≤0,01 спрямо контролата за съответния ден. 

 

Плъховете третирани с етифоксин в доза 50 mg/kg показват тенденция за 
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Животните от тази група удължават статистически значимо времето за престой върху 

платформата при двата теста за памет – на 3-ти ден за краткотрайна памет (p≤0,01) и на 7-

ми ден за дълготрайни паметови следи (p≤0,05) в сравнение с контролната група. При по-

високата използвана доза етифоксин не се открива значима разлика спрямо контролата по 

време на обучението и при теста за краткотрайна памет. При групата третирана с 

етифоксин в доза 100 mg/kg се установява статистически значимо увеличение на 

латентното време при теста за дълготрайни паметови следи (p≤0,05) спрямо контролните 

животни (фиг. 16). Не се наблюдава значима разлика в латентния период между двете 

опитни групи третирани с етифоксин, а дори по време на ретеста резултатите им са много 

близки. 

В достъпната литература не се откриват данни за проучване влиянието на 

етифоксин върху процесите на обучение и памет при опитни животни. Резултатите от 

клинични проучвания показват, че етифоксин запазва психомоторните, паметовите 

функции и вниманието (Servant et al., 1998). Според Micallef и съавт., при хора етифоксин 

(150 mg/ден) показва по-добър анксиолитичен ефект, без нарушения в психомоторната 

активност и паметовите функции, в сравнение с лоразепам (0,5-1 mg/ден) (Micallef et al., 

2001). Резултатите от рандомизирано двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване с 

паралелни групи при здрави индивиди показват, че еднократни перорални дози етифоксин 

(50 и 100 mg) не предизвикват седация и амнезия, за разлика от лоразепам (2 mg) (Micallef 

et al., 2001). В друго сравнително проучване на етифоксин и лоразепам проведено при 

пациенти, страдащи от ADWA, Nguyen и съавт. докладват липсата на значимо увреждане 

на паметовите функции от лоразепам (2 mg/ден) и етифоксин (150 mg/ден) (Nguyen et al., 

2006).  

Етифоксин повлиява ГАМК-ергичната медиация по пряк и косвен начин чрез 

невростероидите, което определя тълкуването на ефектите на медикамента върху 

обучението и паметта в тези две насоки. 

ГАМК-А рецепторите имат ключова роля в регулацията на паметовите процеси. 

Има данни, че амнестичният ефект на бензодиазепините се медиира от α1 субединицата 

(Rudolph et al., 1999; Möhler et al., 2001) и нейното активиране е в основата на 

влошаването на обучението и паметта от диазепам (Luscher et al., 2012). Според други 

автори, върху когнитивните функции оказват влияние също α5 (Chambers et al., 2003; 



41 
 

Тюренков и съавт., 2010; Dawson et al., 2005; Möhler et al., 2002; Millan M. et al., 2015) и δ 

субединиците на ГАМК-А рецепторите в хипокампа (Löfgren, 2009). Липсата на 

статистически значим ефект върху паметовите функции след приложението на етифоксин 

може да се обясни с факта, че медикаментът, а също и невростероидите, които влизат в 

косвения му механизъм на действие, се свързват за места на ГАМК-А рецепторния 

комплекс, различни от тези на бензодиазепините, и не повлияват субединиците, за които 

се смята, че медиират амнестични ефекти. Важно е да се отбележи, че тенденцията 

изследваният медикамент в доза 100 mg/kg да влоши активното обучение или да потисне 

двигателната активност може да е свързана с появата на седация при приложението на по-

високата доза. Експериментални проучвания установяват седативен ефект на етифоксин в 

дози над 60 mg/kg при мишки (Bourin & Hascoët, 2010), а по време на клиничните 

изпитвания най-често докладваната НЛР е сънливост в първите дни на приема (Choi & 

Kim, 2015; Вельтищев, 2010), която обикновено изчезва в процеса на лечение. Възможно е 

появата на седация и сънливост при животните след приложение на 100 mg/kg етифоксин 

да намали двигателната им активност и да повлияе отчитаните параметри по време на 

експериментите. 

От друга страна, етифоксин оказва и косвено действие върху ГАМК-А рецептора, 

чрез повишения синтез на невростероиди след свързването му с TSPO. In vivo етифоксин 

повишава достоверно концентрацията на PREG, PROG, 5α-DHP и ALLO (Verleye et al., 

2005), а in vitro – нивата на 17-хидроксипрегненолон, DHEA, PROG и ALLO (do Rego et 

al., 2015). Невростероидите повлияват когнитивните функции и влиянието им върху 

обучение и памет е добре изучено. Проучване на Yang и съавт. показва, че умствената 

изостаналост при множество пациенти се дължи на мутация в гена за ензима 

хидроксистероид (17β) дехидрогеназа, която води до нарушения в невростероидния 

метаболизъм. Teжестта на мутацията (от намалена до липсваща функция на ензима) е 

тясно свързана с тежестта на наблюдавания фенотип и при нефункциониращ ензим се 

установява тежък когнитивен дефицит (Yang et al., 2009). Това показва ролята на 

невростероидите за нормалното когнитивно развитие. С възрастта, намалената способност 

за запаметяване и обучение е свързана с понижение в нивата на невростероидите (Maurice 

еt al., 2001; Monnet & Maurice, 2006; Roberts, 1995). В литературата нарастват 

доказателствата за положителния ефект на невроактивните стероиди и особено техните 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=do%20Rego%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25785994
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сулфатирани производни върху когнитивните функции. Frye и Walf докладват 

невротрофични и невропротективни ефекти на PROG (Frye & Walf, 2008). За PREG има 

данни, че подобрява паметовите функции при мишки (Ladurelle et al., 2000). Резултатите 

от проведено съпътстващо приложение на PREG към основната терапия при пациенти с 

шизофрения показват значимо подобрение в когнитивните функции (Marx et al., 2009). 

Според други автори, PREG и DHEA подобряват паметта (Flood et al., 1992). Нивата на 

DHEA и DHEAS са понижени при пациенти с болест на Алцхаймер (Sunderland et al., 

1989; Hillen et al., 2000) и резултатите от експериментални проучвания показват, че 

тяхното приложение при животни оказва положителен ефект върху когнитивните 

функции (Flood et al., 1992). Според Maurice и съавт., някои невростероиди, вкл. DHEA, 

дозо-зависимо намаляват паметовите увреждания индуцирани от β25–35-амилоидния 

пептид при мишки (Maurice et al., 1998). 

Потискането на обучението и паметта при остро приложение на ALLO е 

потвърдено при редица изследвания. В остър опит с воден лабиринт на Морис е 

установено, че ALLO не повлиява скоростта на плуване и дистанцията между плъховете, 

но влошава пространствената памет (Johansson et al., 2002). Острото приложение на ALLO 

има негативно влияние върху епизодичната памет при жени (Kask et al., 2008). При 

хронично приложение на ALLO обаче е установено, че се развива толерантност към 

негативните му ефекти върху обучението и паметта и продължителното третиране с този 

невростероид може постепенно да подобри когнитивните функции (Serra et al., 2000). Тези 

данни се потвърждават от множество експериментални изследвания за индуциране на 

толерантност към ALLO, при които предтретираните с ALLO животни показват по-добри 

показатели при изследването на паметовите функции спрямо контролата (Öfverman, 2009).  

Механизмът, по който невростероидите подобряват когнитивните функции, все 

още не е напълно изяснен. Предполага се, че модулацията не само на ГАМК-А, но и на 

NMDA рецепторите от невроактивните стероиди е важна за когнитивните процеси, тъй 

като глутаматергичната медиация и глутаматните рецептори също играят роля в 

процесите на обучение и памет. При Алцхаймер са установени значими промени в 

субединиците на NMDA рецепторите: намалени нива на NR1 и NR2B и повишена 

експресия на NR2A в областите свързани с процесите на обучение и памет (Mishizen-Eberz 

et al., 2004). NMDA рецепторите играят роля в множество клетъчни процеси, вкл. 
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невронална диференциация, синаптична пластичност и дълготрайна потенциация  (Carroll 

& Zukin, 2002). Освен това, те медиират невротоксичните ефекти на възбудни 

аминокиселини в условията на патологична свръхстимулация (Choi, 1994). Например, при 

редица невродегенеративни заболявания - болест на Алцхаймер, мозъчна исхемия и др., е 

установено повишено освобождаване на глутамат, който предизвиква ексцитотоксичност, 

водеща до програмирана невронална смърт (Smith-Swintosky & Mattson, 1994). 

Физиологичната възбудна трансмисия може да достигне до ниво на патологични промени 

и невронална увреда (Whetsell & Shapira, 1993). Според in vitro изследвания невроналната 

смърт е тясно свързана с повишения Са2+- инфлукс, главно чрез йонотропните NMDA 

рецептори. Те проявяват най-висока пропускливост за Са2+ йони, в сравнение с останалите 

глутаматни йонотропни АМРА и КА рецептори, и притежават по-висок капацитет за 

индуциране на вътреклетъчен калциев инфлукс и иницииране на невродегенеративни 

процеси (Choi,1992). 

В обобщение, глутаматните NMDA рецептори имат ключово значение в 

регулацията на паметовите процеси и антагонистичната активност спрямо тези рецептори 

на някои невростероиди, напр. PREG, DHEA и др. е възможен механизъм, обясняващ 

положителния ефект на невроактивните стероиди върху когницията.  

Взимайки предвид данните от литературата, че етифоксин повишава нивата на 

определени невростероиди, за които е установено, че имат положителен ефект върху 

когнитивните функции, вероятно по по-горе посочените механизми на модулация на 

ГАМК и NMDA рецепторите, може да се предположи, че тези невроактивни стероиди 

имат отношение към подобряването на паметта след приложението на етифоксин. 

Тенденцията за подобряване на активното обучение след приложението на 50 mg/kg 

етифоксин, както и значимото подобрение в процесите на формиране на краткотрайна и 

дълготрайна памет при пасивното обучение при двете изследвани дози на медикамента, 

вероятно се дължи на повишения невростероиден синтез. 
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5. Ефекти на етифоксин върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

диазепам-индуцирана амнезия 

5.1. Активно обучение (Shuttle box) 

Условни отговори 

При плъховете третирани с диазепам и етифоксин се установява статистически 

значимо увеличение на броя авойданси на 2-ри (p≤0,05), 4-ти (p≤0,05) и 5-ти ден от 

обучителната сесия (p≤0,05) в сравнение с резултатите на животните с индуцирана 

амнезия за същия ден. На 12-тия ден при теста за ретенция на паметовите следи опитната 

група, получила етифоксин и диазепам, показва достоверно по-голям брой условни 

отговори спрямо групата инжектирана само с диазепам (p≤0,05) (фиг. 17). 

 

Фиг. 17. Ефект на етифоксин върху броя условни отговори при активно обучение (shuttle 

box) при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. ººp≤0,01 спрямо контролата на първия 

ден; ºººp≤0,001 спрямо контролата на първия ден; *p≤0,05 спрямо контролата за 

съответния ден; #p≤0,05 спрямо групата с диазепам за съответния ден. 
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Безусловни отговори 

По време на петте дни обучение групата инжектирана с етифоксин и диазепам 

показва по-голям брой безусловни отговори в сравнение с животните третирани само с 

диазепам, като тази разлика е достоверна само на 1-вия ден от експеримента (p≤0,05). При 

теста за ретенция на паметовите следи между тези групи се наблюдава същата тенденция, 

но без да се достига статистическа достоверност. 

Междутренировъчни преминавания 

При съпоставяне на резултатите за броя междутренировъчни преминавания, като 

показател за двигателна активност, между трите групи не се установява значима разлика 

по време на обучението и по време на ретеста за дълготрайна памет.  

Латентно време 

При анализ на показателя латентно време, между трите групи не се наблюдава 

статистически значима разлика по време на обучителната сесия, а също и при теста за 

съхранение на паметовите следи. 

5.2. Пасивно обучение (Step-through) 

 

Фиг. 18. Ефект на етифоксин върху латентния период (s) при теста за пасивно обучение 

(step-through) при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. ººp≤0,01 спрямо контролата на 

първия ден; *p≤0,05 спрямо контролата за съответния ден; #p≤0,05 спрямо групата с 

диазепам за съответния ден. 
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По време на сесията за обучение опитната група третирана с двете вещества 

показва тенденция за увеличаване на латенцията на реакциите спрямо групата третирана 

само с диазепам, а статистически значима разлика се достига при теста за краткотрайни 

(p≤0,05) и теста за дълготрайни паметови следи (p≤0,05) (фиг. 18). 

5.3. Пасивно обучение (Step-down) 

 

Фиг. 19. Ефект на етифоксин върху латентния период (s) при теста за пасивно обучение 

(step-down) при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. ºp≤0,05 спрямо контролата на 

първия ден; ººp≤0,01 спрямо контролата на първия ден; #p≤0,05 спрямо групата с диазепам 

за съответния ден. 

Плъховете получавали двете вещества показват тенденция за удължаване на 

латенцията на реакциите в сравнение с групата третирана само с диазепам по време на 

сесията за обучение. На 3-тия ден при теста за краткотрайно съхранение на паметовите 

следи, резултатите на групата, инжектирана с етифоксин и диазепам, са много близки до 

тези на групата, третирана само с диазепам. На 7-мия ден при теста за дълготрайни 

паметови следи, групата получавала двете вещества повишава статистически значимо 

латенцията на реакциите в сравнение с групата с индуцирана амнезия (p≤0,05) (фиг. 19). 
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Получените от нас резултати показват, че етифоксин в доза 50 mg/kg (i.p.) проявява 

невропротективен ефект в модел на диазепам-индуцирана антероградна амнезия. Данните 

за невропротективните свойства на етифоксин в достъпната литература са ограничени. 

Girard и съавт. установяват невропротективното действие на етифоксин в модел на 

мозъчен оток с ТЕТ при плъхове. Според тези автори етифоксин приложен превантивно (2 

х 25 или 2 х 50 mg/kg на ден, р.о.) блокира развитието на мозъчен оток, предотвратява 

неврологичното увреждане предизвикано от ТЕТ, а също така и запазва телесното тегло и 

локомоторната активност на животните. При по-ниска доза (2 х 10 mg/kg на ден, р.о.) 

етифоксин не оказва протектиращ ефект. В същия модел при изследване на лечебния 

ефект на медикамента, приложен на животни с вече изразен мозъчен едем единствено 

етифоксин в доза 2 х 50 mg/kg на ден, р.о. значимо възстановява теглото на плъховете след 

загубата на телесна маса от ТЕТ, достоверно подобрява локомоторната активност, 

намалява мозъчния оток, електролитното съдържание на Na+ и Cl-, неврологичните 

промени и смъртността на опитните животни, индуцирани от ТЕТ (Girard et al., 2009).   

Simon-O’Brien и съавт. докладват, че в модел на травматично мозъчно увреждане при 

плъхове третирането с етифоксин в доза 50 mg/kg, i.p. води до достоверно подобрение във 

функционалното възстановяване. Тези автори установяват значимо положително 

повлияване на сензомоторните функции с bilateral tactile adhesive removal test и beam 

walking test на 2-ри ден, а с limb-use asymmetry test – на 2-ри и 5-ти ден от третирането с 

изследвания медикамент след травмата. Установявайки достоверно намаляване в нивата 

на проинфламаторни цитокини на шестия час след увреждането, изследователите 

предлагат хипотезата, че функционалното и хистологично подобрение на етифоксин-

третираните животни се дължи на неговата модулация върху ранните възпалителни 

механизми. Simon-O’Brien и съавт. предполагат, че етифоксин проявява невропротективни 

свойства в острия посттравматичен период отчасти чрез потискане експресията на TNFα, 

IL-1β, и IL-6, които са основните провъзпалителни цитокини, медииращи нарушаването на 

ХЕБ, отока и програмираната клетъчна смърт с невронална загуба. Според авторите 

установеното невропротективно действие е свързано с потискане на невровъзпалението, 

астроглиозата, микроглиалното активиране и невроналната дегенерация. От една страна, 

протектиращото действие на етифоксин може да се обясни с неговия механизъм като 

TSPO лиганд чрез индуцирания синтез на невростероиди. От друга страна, наблюдаваният 

ефект може да се дължи на увеличаването на ГАМК-инхибиторната синаптична 



48 
 

трансмисия от медикамента по директен и индиректен начин, предотвратявайки 

ексцитотоксичността от прекомерното освобождаване на глутамат и ацетилхолин в 

използвания модел на травматично увреждане на ЦНС (Simon-O’Brien et al, 2016).  

Една от стратегиите за постигане на невропротекция е увеличаване на мозъчната 

концентрация на ГАМК (Green et al., 2000; Costa et al., 2004). Намаляването на ГАМК-

ергичната медиация води до повишаване на глутамат-ергичното предаване, което може да 

бъде причина за промени в интрацелуларния метаболизъм, водещи до повишена 

възбудимост и невронална увреда. Green и съавт. предполагат, че повишаването на 

функцията на ГАМК намалява глутаматергичната медиация в мозъка и може да окаже 

невропротекция при мозъчна исхемия (Green et al., 2000). Установено е, че при мозъчна 

хипоксия драматично се покачват нивата на възбудните медиатори глутамат и аспартат 

(Hagan & Beaughard, 1990). В екстрацелуларното пространство се натрупва значително 

количество глутамат поради повишеното му освобождаване и неговото намалено 

усвояване. Повишените нива на този медиатор се разглеждат като една от основните 

причини, водещи до невронална смърт при исхемия (Wiard et al., 1995). Въпреки 

защитните механизми, които се включват при хипоксия, веднъж увредена мозъчната тъкан 

бързо инициира процеси на апоптоза. Тези данни дават основание да се предположи, че 

невропротективните ефекти на етифоксин отчасти се дължат на потискането на 

невроналната възбудимост, предизвикана от освобождаването на възбудни 

аминокиселини, чрез действието на медикамента върху ГАМК-А рецептора. NMDA-

антагонистичният ефект на някои от невростероидите вероятно също допринася за 

потискане на възбудните процеси от етифоксин и неговото протектиращо действие върху 

ЦНС. 

От друга страна, тъй като за етифоксин е доказано, че като TSPO лиганд повишава 

мозъчните и плазмени нива на ключови невростероиди при плъхове порода Wistar 

(Verleye et al., 2005), може да се предположи, че протективните му ефекти са свързани и 

със стимулиране на невростероидната синтеза. За някои невроактивни стероиди, напр. 

PROG и ALLO е доказано, че модулират ГАМК-A, NMDA рецепторите и индуцират бърз 

невронален растеж и невропротекция (Stoffel-Wagner, 2001; Wojtal et al., 2006). В 

литературата се откриват данни за невропротективните ефекти на PROG и подобряването 

на когнитивните функции след приложението му в модел на Алцхаймер при мишки (Frye 
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& Walf, 2008). PROG намалява възпалителните цитокини и мозъчния оток в модел на 

травматично мозъчно увреждане на плъх (VanLandingham et al., 2006), подобрява 

клиничните и хистологичните резултати в модел на увреждане на гръбначния мозък 

(Thomas et al., 1999), възстановява неврологичната функция в модел на фокална мозъчна 

исхемия при плъхове (Jiang et al., 1996) и стимулира образуването на миелин в ЦНС в 

различни постановки (Schumacher et al., 2004; Ghoumari et al., 2003). Има данни, че 

посттравматичното лечение с PROG на плъхове след увреждане на фронталния кортекс, 

намалява мозъчния оток и може да подобри възстановяването на когнитивните функции 

(Roof et al., 1996; Stein & Hoffman, 2003; Wright et al., 2007).  

В ПНС и ЦНС невростероидите ALLO, PREG, PROG, DHEA и PS проявяват 

невропротективни свойства чрез подобряване на миелинизацията и синаптичната функция 

(Schumacher et al., 2000, 2001). В обзора за невропротективни ефекти на невростероидите 

на Wojtal и съавт. е посочено, че тези ефекти са мултифакторни и включват и двата им 

механизма- геномен и негеномен (Wojtal et al., 2006). Освен това за невроактивните 

стероиди се смята, че се свързват и с микротубул-асоцииран протеин тип 2, чрез който 

ускоряват микротубулната полимеризация и по този начин регулират невроналната 

пластичност (Plassart-Schiess & Baulieu, 2001). 

Невропротективните свойства на етифоксин върху паметта могат да се дължат на 

повишената ГАМК-ергична невротрансмисия и/или на повишените невростероиди, за 

които се откриват доказателства за невропротекция при различни експериментални 

модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведените експериментални изследвания с етифоксин показват, че медикаментът 

не повлиява активното обучение при интактни плъхове, но подобрява краткотрайната и 

дълготрайната памет при пасивно обучение. Тези факти представляват предимство на 

етифоксин пред други анксиолитици и потвърждават данните от проведени клинични 

проучвания от други автори. От друга страна, изследваният медикамент проявява 

невропротективно действие в модел на антероградна амнезия с диазепам, като подобрява 

формирането на дълготрайни паметови следи при активно и пасивно обучение. 

Получените данни показват, че етифоксин, който може да се използва едновременно с 

бензодиазепини, за да повиши техния анксиолитичен ефект, повлиява благоприятно 

индуцираната от бензодиазепини амнезия.  

 Друго предимство на етифоксин като анксиолитик е липсата на миорелаксиращ 

ефект. Етифоксин не повлиява тонуса на скелетната мускулатура, което установяваме с 

експериментални проучвания in vivo и потвърждаваме с проведени изследвания in vitro 

върху изолирани нервно-мускулни препарати на ННМ. Чрез прилагането на индиректна 

стимулация върху тъканните култури се установява, че влиянието на медикамента върху 

L-тип Ca2+-канали върху невроналната мембрана е незначително и той не проявява 

пресинаптично действие. Проучванията върху механизма на действие на етифоксин 

показват, че медикаментът не нарушава процеса на нервно-мускулно предаване в скелетни 

мускули. В условията на директно активиране на тъканните култури, етифоксин намалява 

мускулната сила само във високи концентрации при единични, а във всички изследвани 

концентрации- при тетанични мускулни съкращения. Проведените проучвания in vitro 

предоставят непреки доказателства за участието в този ефект, както на разположените 

върху сарколемата L-тип Ca2+-канали Cav1.1, така и на TSPO.  

В експериментален модел на паклитаксел-индуцирана периферна невропатия 

етифоксин проявява аналгетично действие при многократно приложение. Потвърждава се 

участието на невростероидите в механизма на противоболковия му ефект.  
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ИЗВОДИ 

1. Етифоксин не действа на пресинаптично ниво в мионевралния синапс на ННМ и 

влиянието на медикамента върху L-тип Ca2+-канали на невроналната мембрана е 

незначително. 

2. Етифоксин не повлиява ефектите на ацетилхолин в процеса на нервно-мускулно 

предаване в скелетни мускули. Във всички изследвани концентрации in vitro 

етифоксин не повлиява мускулния тонус. 

3. При директна електрополева стимулация предизвикваща единични мускулни 

съкращения етифоксин намалява съкратителната активност само във високи 

концентрации  (>10-5М), а при провокиране на тетанични съкращения – води до 

концентрация-зависима редукция на мускулната сила при десетократно по-ниски 

концентрации (≥10-6М). Вероятно в механизма на този ефект участват L-тип Ca2+-

канали Cav1.1 върху сарколемата и TSPO. 

4. Еднократното приложение на етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg не повлиява тонуса 

на скелетна мускулатура in vivo. 

5. Етифоксин в доза 50 mg/kg не проявява аналгетичен ефект след еднократно 

приложение в модел на паклитаксел-индуцирана периферна невропатия. В същия 

модел на невропатична болка многократното приложение на медикамента в 

посочената доза води до поява на аналгетично действие с участието на 

невростероиди. 

6. При активно обучение, етифоксин в дози 50 и 100 mg/kg не повлиява процесите на 

обучение и формиране на дълготрайни паметови следи. При теста за пасивно 

обучение step-through медикаментът подобрява краткосрочната памет, а при step-

down – краткотрайната и дълготрайната памет. 

7. При модел на диазепам-индуцирана амнезия, етифоксин в доза 50 mg/kg подобрява 

формирането на дълготрайни паметови следи при активно и пасивно обучение. 
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ПРИНОСИ 

I. Приноси с научно-теоретично значение 

1. Апробиран е един нов и перспективен експериментален модел на нервно-мускулна 

връзка при изследване механизма на действие на етифоксин върху нервно-

мускулно предаване в скелетна мускулатура.  

2. За първи път научно обоснована и експериментално потвърдена е липсата на ефект 

на етифоксин върху N-ацетилхолиновите рецептори и Cav1.2 и Cav1.3 канали. 

3. За първи път в модел на паклитаксел-индуцирана периферна невропатия е 

установено, че след многократно приложение етифоксин проявява аналгетично 

действие с участието на невростероиди.  

4. За първи път е изследвано влиянието на етифоксин върху процесите обучение и 

памет при плъхове. 

5. За първи път в експериментален модел на диазепам индуцирана амнезия е 

регистриран невропротективен ефект на етифоксин. 

II. Приноси с приложно-практическо значение 

1. Оптимизирани са експерименталните програми за електрополева стимулация към 

конкретна нервно-мускулна единица (rat – n. intercostalis - m. transversus abdominis) 

за иницииране на супрамаксимална мускулна стимулация. 

2. Установена е липсата на миорелаксиращо действие на етифоксин в комбинация на 

in vivo и in vitro експерименти и е анализирано влиянието на медикамента върху 

процесите на ННМ активност, като е дадено обяснение за наблюдаваните ефекти на 

рецепторно ниво. 

3. Получените данни за аналгетично действие на TSPO лиганда етифоксин, приложен 

многократно, биха могли да се използват за потискане на невропатична болка при 

пациенти с ХИПН.  

4. Регистрираните данни за невропротективно действие на етифоксин в модел на 

антероградна амнезия с диазепам биха могли да се използват при лечение на 

пациенти с неврози с оглед намаляване на НЛР на бензодиазепините върху паметта 

и потенциране на техния анксиолитичен ефект. 
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