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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

АЕЛ – антиепилептични лекарства 

ГАМК – гама-аминомаслена киселина 

ГИТ – гастро-интестинален тракт 

ЕЕГ – електроенцефалограма 

НЛР – нежелани лекарствени реакции 

ССА – спонтанна съкратителна активност 

ЦНС – централна нервна система 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Amean – средна амплитуда 

Ach – ацетилхолин 

AMPA –α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid 

AUC – площ под кривата 

BT – тонична компонента 

Cmax – максимална плазмена концентрация 

CYP450 – цитохром Р 450 монооксигенази 

DMSO – диметилсулфоксид 

EC50 – средна ефективна концентрация  

ED50 – средна ефективна доза 

EMA – Европейска Агенция по Лекарствата 

FDA – Американска агенция по храни и лекарства 

Freq – честота 

IC50 – средна инхибираща концентрация 

INN – международно непатентно име 

KCNQ/Kv7 – потенциалзависими калиеви канали тип 7 

MES – максимален електрошок 

MPTZ – максимален пентилентетразолов тест 

NAMR – N-ацетилиран метаболит на ретигабин 

NMDA – N-метил-D-аспартат 

PTZ – пентилентетразол 

SEM – стандартна грешка 

SV2A – специфичен трнспортен гликопротеин 

USAN – непатентно наименование, използвано на територията на САЩ 

XE-991 – 10,10-bis(4-Pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone dihydrochloride 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Епилепсията е хронично неврологично заболяване, което се характеризира с 

повтарящи се пристъпи и засяга приблизително 1% от населението на света. 

Епилептичните пристъпи са клиничен израз на повишена активност на неврони на 

мозъчната кора или тяхната синхронизация.  

Последиците от епилепсията могат да бъдат тежки и включват намалена 

продължителност на живота, чести телесни наранявания, невропсихологични и 

психични увреждания, нарушена социална активност. Пристъпите предизвикват 

мозъчни увреждания, включително невронална смърт и могат да доведат до нарушение 

на когнитивните функции (Sperling MR, 2004).  

Върху когнитивните функции на пациентите оказват влияние не само типа и 

тежестта на епилепсията, но и прилаганите медикаменти (Hermann B et al, 2010). 

Въвеждането на нови антиепилептични средства предполага използване в 

клиничната практика на медикаменти с подобрен фармакокинетичен и 

фармакодинамичен профил, в това число липсващ или незначителен ефект върху 

когнитивните функции. 

Ретигабин (INN) или езогабин (USAN), кодово наименование D-23129 е одобрен 

от Европейската Агенция по Лекарствата (EMA) с търговско име Trobalt на 28 март 

2011 и от Американската Агенция по храни и лекарства (FDA) на 10 юни 2011 с 

търговско име Potiga (Gunthorpe MJ et al, 2012). Препоръчва се за допълващо лечение 

на пациенти с парциални епилептични пристъпи с или без вторична генерализация на 

възраст 18 и над 18 години (www.ema.europa.eu).  

Медикаментозното лечение на пациентите с епилепсия изисква продължително 

прилагане на антиепилептични лекарства (АЕЛ), което може да доведе до толерантност 

и/или развитие на синдром на отнемане. В достъпната ни литература има единични 

проучвания върху развитието на толерантност към противогърчовия ефект на 

ретигабин. По данни на A. Rostock и сътр. (1996) четиринадесет дневно третиране с 

ретигабин не води до статистически значима промяна в гърчовия праг при плъхове. 

Неврологичната практика не разполага с достатъчно експериментални и клинични 

данни относно развитие на синдром на отнемане при неговото внезапно спиране. 

Интересен е и фактът, че наред с противогърчовия ефект в постмаркетинговата 

фаза се установяват данни и за аналгетично действие (Munro G et al, 2007). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sperling%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14999166
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nonproprietary_Name
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Adopted_Name
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ЦЕЛ  

 

Цел на настоящата работа е експериментална неврофармакологична характеристика на 

недостатъчно изследвани ефекти на ретигабин: промени в мускулния тонус след 

еднократно и многократно приложение, влияние върху ССА на гладка мускулатура in 

vitro, развитие на толерантност и синдром на отнемане, промени в когнитивните 

функции, антиноцицептивен ефект. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Да се определи средна ефективна доза при перорално приложение на ретигабин при 

плъхове Wistar спрямо максимален електрошок и максимален пентилентетразолов тест. 

2. Да се изследва in vivo влиянието на медикамента върху мускулния тонус на 

напречнонабраздена мускулатура при плъхове. 

3. Да се анализира влиянието на ретигабин върху спонтанната съкратителна активност 

на гладка мускулатура от стомах на морски свинчета, за изясняване механизма на 

неговото действие. 

4. Да се изследва развитие на толерантност към антиепилептичния ефект на ретигабин 

след 14-дневно третиране на опитните животни и синдром на отнемане. 

5. Да се проучи влиянието на ретигабин върху процесите обучение и памет при 

плъхове. 

6. Да се изследва антиноцицептивния ефект на ретигабин. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Използвани животни 

Експериментите са проведени върху 274 мъжки бели плъхове порода Wistar с 

първоначално тегло 160-180 g. За in vitro изследванията са използвани 40 мъжки 

морски свинчета с тегло (350  50) g. Животните се отглеждат при стандартни 

лабораторни условия (12 часов цикъл светло/тъмно, температура 22±2°С, влажност 50-

55% и свободен достъп до храна и вода). 

Дизайнът на експериментите е одобрен от Българската Агенция по Безопасност 

на Храните с Разрешително № 88 от 09.01.2014 и от Комисията по Научна етика към 

МУ-Пловдив. Експериментите са проведени при спазване на изискванията на 

Хелзинкската конвенция и Наредба №20 от 01 Ноември 2012. 

 

2. Лекарствени продукти и субстанции 

Контролните групи при експерименти с перорално приложение на 

медикаментите са третирани с дестилирана вода в присъствие на 0.1% Tween 20. При 

експериментите с интраперитонеално приложение се прилага 0,9% NaCl в присъствие 

на 0,5 % метилцелулоза. 

За приготвяне на разтворите на ретигабин е използван лекарственият продукт 

Trobalt
®
, таблетки 100 и 200 mg на фирмата GlaxoSmithKline. Разтворите за перорално 

приложение са приготвени чрез разтваряне на таблетките в дестилирана вода в 

присъствие на 0.1% Tween 20, а тези за интраперитонеално приложение     чрез 

разтваряне в 0,9% NaCl в присъствие на 0,5 % метилцелулоза. 

Разтворът на ламотрижин е приготвен чрез разтваряне на таблетки Lamictal
®
 25 

mg в дестилирана вода и 5% нишесте. За приготвяне на разтвор на натриев валпроат в 

дестилирана вода е използван Depakin
®
 500 mg. 

In vitro експериментите са извършени с разтвори на ретигабин (субстанция, 

доставена от фирма Sigma) в диметилсулфоксид (DMSO; Sigma-Aldrich St. Louis, MO, 

USA). Установено е, че DMSO не повлиява спонтанната съкратителна активност на 

гладкомускулните препарати (Serge A et al, 2013). 

За приготвяне на препарационен разтвор и модифициран разтвор на Кребс са 

използвани следните субстанции: NaCl, KCl, MgCl2, C6H12O6, KH2PO4, NaHCO3, CaCl2, 

всички произведени от фирма MERCK (Darmstadt, Germany). Използвани са и следните 
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агонисти: Acetylcholinchloride, Adrenaline, Dopamine, Histamine, 2-(2-Pyridyl) ethylamine 

(всички доставени от Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA. Methoxamine hydrochloride, р-

iodoclonidine hydrochloridе, (-)-Isoproterenol HCl и Quinpirole dihydrochloride са 

закупени от RBI-Sigma, St. Louis, MO, USA. 

Забележка: Поради различията в използваната лекарствена форма (субстанция 

при in vitro експериментите и таблетки при in vivo изследванията) в останалите раздели 

на настоящия труд във всички случаи на апликация на съответната субстанция ще бъде 

използвано наименованието Retigabine. 

 

3. Експериментални постановки 

3.1. Определяне на средна ефективна доза (ED50) на ретигабин спрямо MES 

по метода на Litchfield и Wilcoxon 

Използват се 5 опитни групи от по 6 животни. Групите се третират с ретигабин в 

дози съответно 5, 10, 20, 30 и 50 mg/kg bw. Тридесет минути след перорално 

приложение на медикамента животните се подлагат на електрическа стимулация с 

корнеални електроди на апарат за електрошок. Параметрите на апарата (50 Hz, 135 mA, 

0.2 s) са подбрани така, че да осигурят предизвикване на пристъп от 6-та степен при 

нетретирани животни. Непосредствено преди стимулацията се прилага Alcaine
®
 върху 

конюнктивата на животното с цел намаляване на болковата чувствителност и 

физиологичен разтвор за подобряване на проводимостта. Отчитането на степента на 

пристъпа се осъществява по скалата посочена на таблица 1. 

 

Таблица 1. Скала за отчитане на степента на пристъпите. 

Степен на 

гърча 

Поведенчески реакции 

1 Феномен на Straub; двигателна възбуда без гърчови прояви. 

2 Потрепвания на тялото; миоклонични потрепвания на предните 

крайници. 

3 Слаб до умерен генерализиран клоничен гърч, без загуба на рефлекс на 

обръщане. 

4 Некоординирани конвулсии; писък, след който животното лежи на една 

страна или по гръб. 

5 Тоничен гърч с флексия на предни крайници. 

6 Тоничен гърч с флексия на предни крайници и тонична екстензия на 

задни крайници. 
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3.2. Определяне на средна ефективна доза (ED50) на ретигабин спрямо PTZ 

по метода на Litchfield и Wilcoxon 

Използват се 5 опитни групи от по 6 животни. Групите се третират с ретигабин в 

дози съответно 35, 50, 60, 75 и 85 mg/kg bw. Тридесет минути след перорално 

приложение на медикамента животните се инжектират интраперитонеално с PTZ в доза 

100 mg/kg bw, предизвикваща пристъп от 6-та степен при нетретирани плъхове 

(Костадинова И, 1982). Животните се поставят в прозрачни клетки и се наблюдават в 

продължение на 30 минути. Определяне интензитета на гърча се извършва по 

посочената скала (табл. 1). 

 

3.3. Изследване на ефект на ретигабин върху мускулния тонус in vivo (тест 

„висилка”) 

Изследват се 3 групи по 10 животни     една контролна и две опитни. Опитните 

групи се третират перорално с ретигабин в доза 30 mg/kg bw и 60 mg/kg bw. Тест 

„висилка” се извършва на 1-ви, 7-ми и 14-ти ден от третирането 30 минути след 

перорално приложение на веществата. Тестът се състои в следното: 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 наблюдава дали се захваща със 

задните крайници за жицата. Резултатът се приема за положителен, ако захващането се 

осъществи в рамките на 30 sec. Негативен резултат се отчита след три последователни 

отрицателни резултата, извършени през интервал от 1 минута (Pometlova M et al, 2009). 

 

3.4. Метод за изследване на локомоторната активност (Open field) 

Използва се автоматична клетка за отчитане на хоризонталната и вертикална 

активност на плъхове с помощта на фото-сензори (Activity cage, UgoBasile, Italy). 

Клетката е прозрачна, плексигласова с размери: височина 33 см, ширина и дължина 40 

см. Фотосензорите са локализирани по пода и странично двустранно и срещуположно 

на две различни височини на 4 см от пода и на 8 до 12 см от пода. Отчитането на 

хоризонталната активност и вертикалните изправяния става в продължение на 3 минути 

за всяко животно поотделно.  

Изследването на локомоторна активност и опознавателeн рефлекс при плъхове 

се проведе непосредствено преди началото на експериментите за активно и пасивно 

обучение (Shuttle-box, Step-through и Step-down). 
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3.5. Изследване на ефект на ретигабин върху съкратителната активност на 

гладкомускулни препарати in vitro 

Морските свинчета се евтаназират със свръхдоза анестетик (Ketamine 180 mg/kg 

bw и Xylazine 15 mg/kg bw). Приготвят се гладкомускулни препарати с дължина (13,0  

1,5) mm и ширина (1,0  1,5 ) mm. Те се изрязват от корпусната част на стомаха, от 

средната част, без мукоза в циркулярно направление по отношение на голямата 

кривина.  

При отпрепарирането се използва препарационен разтвор със състав в mmol/L: 

Na
+
 - 143; K

+  
- 5,84; Ca

2+
 - 3,7; Cl

-
 - 157. Получените ГМ-ивици се поставят в отделни 

органни вани с модифициран разтвор на Кребс със състав в mmol/L: Na
+
 - 143; K

+  
- 

5,84; Ca
2+

 - 2,5; Mg
2+

  - 1,19; Cl
-
 - 133; HCO3

-
 - 16,7; H2PO4

-
- 1,2 и Глюкоза 11,5.  

Разтворът непрекъснато се аерира с газова смес 95% O2 и 5% CO2, поддържаща 

рН във физиологични граници (pH 7,28  0,08) и се темперира при (35,50
 
 0,25)

0
C 

(Golenhofen K, 1978). Единият край на препарата се фиксира неподвижно за стъклен 

държач, поставен в долната част на ваната, а другият - за тензопреобразувател TRI 201 

Isometrical force transducer LSi LETICA; Panlab s.l., Barcelona, Spain). Спонтанната 

съкратителна активност (ССА) на гладкомускулните ивици се измерва с 

тензопреобразувателна интерфейсна система за регистрация и анализ на промяната на 

спонтанната съкратителна активност на гладко-мускулни препарати (Загорчев П, 2007; 

Ivanov I et al, 2011). 

Използвана е програма (фиг. 1) за визуализация на постъпващите данни от 

четирите канала, позволяваща динамична промяна на екрана (Mcateer E et al., 1996) 

(усилване, офсет и печат) и определяне на параметрите на гладкомускулната 

контракция (Golenhofen K, 1983).  



11 

 

 

Фигура 1. Графичен вид на програмата за визуализация на постъпващите данни 

представящи спонтанно съкращаващи се 3 гладкомускулни препарата. 

Изследванията на влиянието на ретигабин върху спонтанната съкратителна 

активност на гладкомускулните ивици се извършват върху 5 до 10 препарата от 

различни животни, разпределени произволно в органните вани. 

Препаратите се поставят във ваните като разтворите се сменят двукратно преди 

началото на изследването и върху всеки един гладкомускулен препарат се прилага 

стандартно механично натоварване от 7 mN (Golenhofen K, 1976). Влиянието на 

ретигабин върху мембранни канални и рецепторни структури се анализира след 

интервал от време 20 min от апликирането.  

За проверка на съкратителната способност на препарата след активиране на 

холинергични рецептори в началото и в края на всеки експеримент в органните вани се 

прибавя ацетилхолин 10
-5
M (АCh; Sigma) (Milenov K et al, 1996; Chlopecka M et al, 

2007; Bolton TB, 1972). При всяко отделно въздействие се регистрира 5 минутен запис 

на спонтанния контрактилитет, определен като базисен период (BP). Анализират се 

независимите параметри: тонична компонента (BT), средна амплитуда (Amean) и площ 

2

b 

Усилване Файл с данни 
Време от 

стартирането 

 на процеса 

mN 

Моментни  

стойности 

220     300      400  12240 220    300    400  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Milenov%20K%22%5BAuthor%5D


12 

 

под кривата (AUC) (Michel A et al, 2003). Получените резултати се съпоставят със 

съответните стойности измерени в базисния период (Modzelewska B et al, 2003). 

Определянето на промяната в ССА (в %) на фона на третиране с ретигабин се извършва 

като се сравняват следните стойности на изследваните параметри: 

1) стойностите при прилагане на медиатора/агониста преди прибавянето на ретигабин в 

органните вани и  

2) стойностите, получени при прибавяне на този медиатор/агонист 20 минути след 

началото на третирането на гладкомускулните препарати с ретигабин. В този случай 

ретигабин продължава да присъства в органните вани. 

3.6. Изследване на развитието на толерантност при приложение на 

ретигабин спрямо PTZ 

Използват се 4 групи от по 10 животни. Те се третират перорално в продължение 

на 14 дни както следва: 1-ва и 3-та група     с дестилирана вода в присъствие на 0.1% 

Tween 20; 2-ра и 4-та група     с ретигабин в доза 60 mg/kg bw. Тридесет минути след 

първата доза от съответните вещества на животните от 1-ва и 2-ра група се инжектира 

подкожно 120 mg/kg bw PTZ в областта на врата. Те се поставят в прозрачни клетки и 

се наблюдават в продължение на 30 минути. Отчитането на степента на пристъпа се 

осъществява по посочената скала (табл. 1). Животните от 3-та и 4-та група се третират 

в продължение на 14 дни с посочените дози, като на 14 ден се предизвиква гърч чрез 

инжектиране на PTZ. Животните, получили пристъп със степен от 1-ва до 4-та 

включително се приемат за протектирани. Определя се процентът на протектираните 

животни във всяка от четирите групи. 

3.7. Изследване на развитието на синдром на отнемането при приложение 

на ретигабин спрямо PTZ 

Използват се 8 групи от по 10 животни. Групите 1, 2, 3 и 4 се третират с 

дестилирана вода в присъствие на 0.1% Tween 20, а групите 5, 6, 7 и 8     с ретигабин в 

доза 60 mg/kg bw. След 14 дневно приложение на животните от 1 и 5 група се 

инжектира подкожно 60 mg/kg bw PTZ в областта на врата 30 минути след пероралното 

въвеждане на веществата. Те се поставят в прозрачни клетки и се наблюдават в 

продължение на 30 минути. Отчитането на степента на гърча се осъществява по 

посочената скала (табл. 1). Преустановява се приложението на веществата. На 1-ви, 2-
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ри и 3-ти ден след прекъсване на приема се изследват съответно групите 2 и 6 (1-ви 

ден), 3 и 7 (2-ри ден) и 4 и 8 (3-ти ден) по посочената методика. 

Животните, получили пристъпи от 1-ва до 4-та степен включително се приемат 

за протектирани. Определя се процентът на протектираните животни във всяка група. 

3.8. Методи за изследване на процесите на обучение и памет 

32 мъжки бели плъха се разделят на четири групи по 8 броя     една контролна и 

три опитни. Опитните групи се третират перорално със следните вещества: 2-ра група, 

третирана с ретигабин в доза 30 mg/kg bw, 3-та група, третирана с ламотрижин в доза 5 

mg/kg bw и 4-та група, третирана с натриев валпроат в доза 100 mg/kg bw. 

Когнитивните функции на животните се изследват след едноседмично третиране с 

посочените вещества 30 минути след третирането. 

3.8.1. Метод за активно обучение (Shuttle-box) 

Експериментите се провеждат с апарат Automatic reflex conditioner на фирмата 

UgoBasile, Италия. Апаратът позволява провеждането на тест за активно условно 

двупосочно избягване с наказателно подкрепление. 

Провежда се първоначална обучителна сесия с продължителност 5 дни. Всеки 

ден плъховете се подлагат на 30 тренировки със следните параметри: 6 секунди 

едновременно включване на светлинен и звуков дразнител (670 Hz, 70dB), последвано 

от 3 секунди електрическа стимулация (0.4 mA) по решетъчния под на клетката. Между 

отделните тренировки има пауза от 12 секунди. 

Тестът за запаметяване се провежда на 12-тия ден по програма със същите 

параметри, но без електрическа стимулация. 

Критерии за оценка на обучение и памет: 

- брой на условните отговори (авойданси, avoidances); 

- брой на безусловните отговори (избягвания, escapes); 

- брой на междутренировъчните преминавания (inter-trial crossings);  

- латентност на реакциите (в секунди). 

Броят на междутренировъчните преминавания е общият брой преминавания по 

време на паузите от 12 секунди. 

Латентност на реакциите е времето за избягване на електростимулацията. 

Скъсяването му е белег за обученост на изследваните животни. 

3.8.2. Методи за пасивно обучение 

Пасивно условно избягване с наказателно подкрепление на плъхове (step-through 

и step-down тестове). 
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3.8.2.1. Step-through 

Експериментите се провеждат в автоматичен електронен апарат за пасивен 

авойданс с наказателно подкрепление (Automatic set-up for passive avoidance, “step-

through”, UgoBasile, Italy).  

Провежда се първоначална обучителна сесия с продължителност 2 дни. Всеки 

ден плъховете се подлагат на 3 тренировки през 60 минути по стандартната програма 

на апарата със следните параметри: закъснение (delay) от 7 секунди преди да се отвори 

вратата, последвано от 12 секунди отворена врата.  

Ако плъхът премине в тъмното помещение вратата се затваря и следва 

електрическа стимулация (0,4 mA) с продължителност 3 сек. 

Ако плъхът не премине в тъмното помещение автоматично се включва брояч за 

време (в секунди), който отчита максимално 3 минути (180 ± 2 секунди). 

Като критерий за обученост се приема престоя на животното в светлото 

помещение на апарата в рамките на максималното време от 178 секунди при две 

последователни тренировки.  

Тестовете за запаметяване са два: тест за краткосрочна памет     24 часа след 

обучителната сесия и тест за дълготрайно съхраняване на паметовите следи на 10-ти 

ден (считано от първия ден на тренировката).  

 

3.8.2.2. Step-down 

Експериментите се провеждат в автоматичен електронен апарат за пасивен 

авойданс с наказателно подкрепление (Automatic set-up for passive avoidance, “step-

down”, UgoBasile, Italy). Той представлява стандартна клетка с пластмасова платформа 

в центъра.  

Провежда се първоначална обучителната сесия с продължителност 2 дни. Всеки 

ден плъховете се подлагат на 2 тренировки през 60 минути по стандартната програма 

на апарата. Животното се поставя върху пластмасовата платформа, която след 

включване на апарата вибрира вертикално. При слизане на плъха от нея с 3-те или 4-те 

лапи следва електрическа стимулация (0.4 mA) по решетъчния под на клетката с 

продължителност 3 секунди.  

Животното се счита за обучено, ако при 2 последователни тренировки има 

престой върху платформата над 60 секунди.  
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Тестовете за памет са два. Тестът за краткосрочна памет се провежда на 24-я час 

след последния обучителен ден, а тестът за дългосрочна памет се провежда на 7-я ден 

от началото на опита. 

3.9. Изследване на аналгетична активност на ретигабин 

Използват се 4 групи животни по 8 броя. Те се третират интраперитонеално със 

следните вещества: 1-ва група     дестилирана вода в присъствие на 0.1% Tween 20, 2-ра 

група     метамизол натрий в доза 150 mg/kg bw, 3-та група     ретигабин в доза 5 mg/kg 

bw и 4-та група     ретигабин в доза 15 mg/kg bw. 

3.9.1. Тест „гореща плоча“ 

За изследване на аналгетична активност е използван тест „гореща плоча”, 

проведен с Hot Plate Analgesy Meter, Ugo Basile, Italy. Непосредствено след 

приложението на веществата се провежда тестът при постоянна температура на плочата 

55°С (±5°С), като се отчита времето за избягване или облизване на задната лапа в 

секунди /sec/. Извършват се още три тествания - 60, 120 и 180 минути след 

инжектирането. Максималното време за оставането на животното върху плочата е 30 

секунди. 

3.9.2. Тест с механичен натиск на лапата (аналгезиметър) 

Използва се методът, описан от Randall & Selitto (Randall & Selitto, 1957). 

Изследванията се извършват с апарат Analgesy-meter (Ugo Basile, Italy). Тестът се 

изразява в прилагането на постепенно увеличаващ се механичен натиск върху задната 

лапа на плъх. Животното отдръпва крайника при достигане на болковия праг. Отчита се 

силата на натиска (в относителни единици PPT по линейната скала на апарата) при 

която настъпва двигателната реакция. Тестванията се извършват непосредствено след 

инжектирането и 60, 120 и 180 минути след приложението на медикаментите. 

3.9.3. Формалинов тест 

Животните се третират с посочените вещества. Тридесет минути след 

приложението в задната дясна лапа на животните се инжектира подкожно 200 μl 0,2% 

разтвор на формалин (Kostadinov I et al., 2014). Отчита се времето (sec) на близане на 

третираната лапа през първите 10 минути след приложението на разтвора на формалин 

и през периода 20-30 минута. 

4. Статистическа обработка на получените резултати 

Резултатите от експериментите се обработват с програматa SPSS 19.0 (SPSS Inc, 

Chicago, IL, САЩ). За всеки показател при всяка група бяха определени средната 

аритметична стойност и средната ѝ грешка (mean ± SEM). Разпределението на 
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получените резултати се установява с Kolmogorov-Smirnov test. В случай на нормално 

разпределение се използва вариационен анализ (one-way ANOVA). Сравняването на 

резултатите на опитните групи и контролата се извършва с Bonferroni's multiple 

comparison test.  

За извършване на алтернативен анализ е използвана програмата Instat 2.02 

(PraphPad Software, Inc, CA, САЩ). Определянето на средна ефективна доза по метода 

на Litchfield и Wilcoxon е извършено с програма Pharcap (НИФФ, София).  

Резултатите от in vitro експериментите се анализират с програма PraphPad Prism 

3.0 (PraphPad Software, Inc, CA, САЩ). Определя се средната стойност, 25-ти и 75-ти 

персентил за всеки от изследваните параметри. Разпределението на получените 

резултати се установява с Kolmogorov-Smirnov test. В случай на нормално 

разпределение се използва Стюдент t - тест за свързани и независими извадки (t - test 

for paired and independent samples). В случай, че разпределението не е нормално се 

прилага непараметричeн тест за свързани извадки (Wilcoxon signed rank test).  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Средна ефективна доза на ретигабин спрямо MES  

 

Фигура 2. Крива доза - ефект на ретигабин спрямо MES. 

 

ЕD50 = 30,56 (15,81÷59,08); ЕD16 = 11,14; ЕD84 = 83,88; χ
2 

= 0,09; S = 2,74; f ЕD50 =1,93 

Моделите на епилептични пристъпи, предизвикани с MES и PTZ са често 

използвани в предклиничните изследвания на потенциални АЕЛ. Изборът на тези 

модели в настоящия дисертационен труд се определя от доказаната ефективност на 

ретигабин при тях (Rostock A et al. 1996). Ретигабин не повлиява гърчове, предизвикани 

с бикукулин и стрихнин при мишки, а данните за NMDA са противоречиви.  

Rostock A. и сътр. (1996) също изследват ED50 спрямо MES, но получената от 

нас стойност (30,56 mg/kg bw, перорално) се различава от установената от тях (2.87 

(1,9÷4,1) mg/kg bw, перорално). Вероятно разликата се дължи на използване на 

различни форми на веществото. Rostock A. и сътр. (1996) използват субстанция, 

синтезирана от ASTA Medica, Frankfurt, а нашите изследвания са проведени с таблетки 

30,56 
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Trobalt® 200 mg, GlaxoSmithKline. Други автори, изледвали ED50 на АЕЛ спрямо MES, 

също установяват разлики в случаите на използване на таблетки и субстанция 

(Костадинова И, 1982). 

  Използваните в двата случая ко-солвенти също са различни. Нашето изследване 

е извършено като таблетките се разтварят в дестилирана вода в присъствие на 0.1% 

Tween 20 (Polysorbate 20) спрямо 0,5% Hydroxyethylcellulose, използвана от другите 

автори.  

Параметрите на апарата за електрошок също могат да окажат влияние върху 

получените резултати - 50 Hz, 135 mA, 0.2 s спрямо 50 Hz, 150 mA, 0.2 s, използвани от 

Rostock A. и сътр. (1996). 

Експериментално получената от нас доза 30 mg/kg bw е много близка до 

теоретично изчислената (27,81 mg/kg bw) по следната формула (Ismail Z et al., 2013): 

Доза за човек (mg/kg bw) = доза за плъх (mg/kg bw) x ( Km при плъх / Km при 

човек).  

Факторът Km се определя като съотношение на телесната повърхност (m
2
) и 

телесната маса (kg). Km при човек се приема за 37, а при плъх стойността му е равна на 

5,9. 

Терапията с ретигабин обикновено започва с доза 300 mg/kg bw дневно, като тя 

се повишава ако е необходимо (www.ema.europa.eu). Съгласно горната формула тази 

доза съответства на 27,81 mg/kg bw при плъх. 
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2. Средна ефективна доза на ретигабин спрямо МPTZ 

 

Фигура 3. Крива доза - ефект на ретигабин спрямо МPTZ. 

 

ЕD50 = 60,32 (48,42÷75,14); ЕD16 = 40,89; ЕD84 = 88,97; χ
2 

= 0,08; S = 1,48; f ЕD50 = 1,25 

Интраперитонеалното приложение на PTZ е модел на епилептичен пристъп, 

често използван за скрининг на потенциални антиепилептични агенти. В достъпната 

литература не открихме данни относно средна ефективна доза на ретигабин при този 

модел на гърчове. Установената от нас ED50 = 60,32 mg/kg bw (фиг. 3) е близка до 

получената от други автори, но при различен път на въвеждане. Според Large CH и 

сътр. (2012) ретигабин показва ефективност спрямо пристъпи, предизвикани чрез 

подкожно приложение на PTZ (ED50 = 68 mg/kg bw, перорално). 

Разликата вероятно се дължи на факта, че нашите изследвания са проведени с 

таблетки Trobalt® 200 mg, разтворени в дестилирана вода в присъствие на 0.1% Tween 

20. Възможно е да съществува разлика и в използвания ко-солвент, но Large CH и сътр. 

не уточняват дали използват ко-солвент и неговия вид.  

Дозата на PTZ не оказва влияние върху установената ED50 понеже и двата 

модела (интраперитонеално и подкожно въвеждане на PTZ) използват една и съща доза 

60,32 
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PTZ   100 mg/kg bw. Началото на гърча при интраперитонеално въвеждане е по-бързо 

отколкото при подкожно въвеждане на агента (Pitkänen A et al, 2005). 

Теоретично изчислената доза при плъх, съответстваща на 600 mg/kg bw 

ретигабин при човек (препоръчителна дневна доза при терапия с медикамента) е 55,63 

mg/kg bw (вж. стр. 20). Това определя съпоставимостта между изследваните от нас дози 

и дозите, използвани в клиничната практика. 

 

3. In vivo eфекти на ретигабин върху мускулния тонус (тест „висилка”) 

 

Фигура 4. Ефекти на ретигабин върху мускулния тонус на плъхове изследван с висилка. 

Забележка: **p˂0,005 спрямо контрола на 1-ви ден;* p˂0,05 спрямо контрола на 14-ти ден; 

†p˂0,05 спрямо ретигабин 30 mg/kg bw на 7-ми ден (n=10). 

Предимства на тест „висилка“: не е необходима специална апаратура за 

провеждането му; дава възможност за бърза и лесна оценка на мускулния тонус на 

опитните животни. Тези съображения ни дават основание проучването на влияние 

върху мускулния тонус в настоящия труд да проведем по методите „висилка“ и “Open 

field”. 

Приложението на ретигабин доведе до статистически значимо намаляване на 

мускулния тонус на 1-ви ден от приложението на медикамента и в двете изследвани 

дози спрямо контролната група (p˂0,005; χ
2 

= 10,21 за ретигабин 30 mg/kg bw и χ
2
=8,14 

за ретигабин 60 mg/kg bw). Този ефект се наблюдава и на 14-ти ден, но само при по-

* 

** 

** 
† 
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високата доза (p˂0,05; χ
2
=4,63). Мускулният тонус установен с тест „висилка” и на 

двете групи е съизмерим с контролната група на 7-ми ден от третирането. 

При приложение на ретигабин в доза 30 mg/kg bw се установи сигнификантно 

намаление на мускулния тонус на 1-ви (p˂0,05; χ
2
=4,90) и 14 ден (p˂0,05; χ

2
=3,91) 

спрямо 7-ми ден на третирането. 

Аналогични резултати се наблюдават и при приложение на ретигабин в доза 60 

mg/kg bw на 1-ви (p˂0,005; χ
2
=7,61) и 14 ден (p˂0,0005; χ

2
=11,98) спрямо 7-ми ден на 

третирането.  

Избраните от нас дози 30 и 60 mg/kg bw корелират с началната и 

препоръчителната дневна доза при лечение на епилепсия с ретигабин. Това дава 

възможност за определяне на потенциален миорелаксиращ ефект на ретигабин при 

дози, в които той проявява антиепилептичния си ефект. 

Еднократното перорално въвеждане на медикамента доведе до сигнификантно 

намаляване на мускулния тонус и при двете изследвани дози спрямо контролата 30 

минути след третирането (фиг. 4). Подобни резултати докладват и Rostock A. и сътр. 

(1996). Те изследват двигателната активност при плъхове след интраперитонеално 

третиране с ретигабин и установяват дозозависимо намаляване на мускулния тонус при 

приложение на 5; 7,5 и 10 mg/kg bw. 

Мускулният тонус на изследваните животни е много близък до този на 

контролната група на 7-ми ден от третирането. Това показва вероятно развитие на 

толерантност спрямо миорелаксиращия ефект след многократно приложение на 

изследваното АЕЛ. Получените резултати от теста „Open field” на 8-ми ден 

потвърждават тази хипотеза при дозата 30 mg/kg bw (фиг. 5). 

Интерес представлява наблюдаваното от нас намаляване на мускулния тонус на 

14-ти ден от приложението на ретигабин в доза 60 mg/kg bw. Този резултат вероятно се 

дължи на изчерпване на толерантността към миорелаксиращия ефект на ретигабин при 

продължително приложение на медикамента. При по-ниската доза промяна в 

мускулния тонус не се наблюдава. С помощта на теста “Open field” също не се 

установява промяна при дозата 30 mg/kg bw 8, 15 и 22 дни след началото на 

третирането. В достъпната литература не открихме данни за проучвания върху 

мускулния тонус на опитни животни след продължително третиране с ретигабин. 

Тук е важно да се отбележи, че миорелаксацията може да е свързана и с появата 

на НЛР при приложението на ретигабин. По време на клинични изпитвания най-често 
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докладваните от пациентите НЛР от страна на ЦНС са замаяност (1,7% от пациентите) 

и сънливост (1,4%). Замаяност, обърканост, сънливост и слабост са станали причина за 

прекъсване на лечението с медикамента в някои случаи (Porter RJ et al. 2012). 

Възможно е една от причините за поява на НЛР слабост да е миорелаксиращия ефект 

на ретигабин. 

4. Изследване на локомоторна активност (Open field) 

 

Фигура 5. – Ефект на ретигабин върху броя хоризонтални и вертикални движения при плъхове, 

изследвани с апарат Open field на 8-ми, 15-ти и 22-ри ден от началото на третирането (n=8). 

Статистически значима разлика спрямо контролната група на съответния ден не 

се установи при нито един от изследваните показатели. Броят хоризонтални движения, 

извършени от групата, третирана с ретигабин е много близък до този на контролната 

група. Единствено на 22-ри ден отчитаме леко понижение, но без сигнификантна 

разлика спрямо контролата. Тенденция към намаляване на броя вертикални движения 

регистрираме при животните от опитната група. Тя се запазва през всички дни на 

изследване, но е най-силно изразена на 8-ми и 22-ри ден. 

Липсата на статистически значима разлика в броя извършени движения при 

опитната група спрямо контролната група при многократно приложение на ретигабин 

(фиг. 5) показва непроменена двигателна активност на опитните животни. 

Rostock A. и сътр. (1996) изследват двигателната активност на мишки с апарат 

Open field и Rotarod тест след интраперитонеално въвеждане на няколко дози ретигабин 

(10, 20, 30 и 40 mg/kg bw) и установяват миорелаксиращ ефект при доза 20 mg/kg bw. 

Приложението на по-високи дози (30 и 40 mg/kg bw) води до загуба на рефлекс на 
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обръщане за 2-3 минути. Този ефект се проявява 5-10 минути след приложението на 

медикамента и изчезва 30 минути след третирането. 

Същите автори установяват слаб миорелаксиращ ефект и при част от плъховете, 

подобен на наблюдавания при мишки, но след интраперитонеално приложение на 5 

mg/kg bw. Доза от 7,5 mg/kg bw води до миорелаксация при всички изследвани 

животни. Четиридесет и пет минути след третирането този ефект не се наблюдава. 

Munro G. и сътр. (2007) изследват опознавателен рефлекс при плъхове 30 минути 

след интраперитонеално приложение на ретигабин в дози 1, 3, 6 и 10 mg/kg bw. Те 

установяват значително намаляване на двигателната активност при групите, третирани 

с дози 6 и 10 mg/kg bw спрямо контролната група.  

Тук е важно да се отбележи, че Rostock A. и сътр. (1996) и Munro G. и сътр. 

(2007) установяват намаляване на двигателната активност след еднократно приложение 

на ретигабин. Тези резултати вероятно се дължат на миорелаксиращото действие на 

изследваното АЕЛ. Резултатите от теста „висилка” също показват намаление на 

мускулния тонус след еднократно приложение на веществата. 

Продължителното третиране с ретигабин води вероятно до развитие на 

толерантност към миорелаксиращия ефект на медикамента. Проучването на мускулния 

тонус и резултатите относно двигателната активност (Open field) показват липса на 

сигнификантна разлика спрямо контролната група съответно на 7-ми и 8-ми ден (фиг. 4 

и 5). 

Установено е, че в скелeтните мускули на човек са експресирани Kv7.2-4 

субединици. Техните функции са свързани с регулация на пролиферацията, 

диференциацията и отговора спрямо миотоксични стимули на клетките на скелетната 

мускулатура. Активирането на тези канали води до миопротективен ефект, което 

определя ретигабин като потенциален терапевтичен агент при миопатии, предизвикани 

от лекарства (например статини), както и при други скелетно-мускулни нарушения. 

Ретигабин инхибира миотоксичния ефект на мевастатин in vitro (Iannotti FA et al, 2010). 

5. In vitro методи  

Гладките мускули са добре изучен модел и не случайно механизмът на действие 

на голяма част от съвременните лекарствени средства се изследва върху 

гладкомускулни препарати в опити in vitro. Това е напълно закономерно поради факта, 

че гладкомускулните клетки притежават система за трансмембранен йонен транспорт и 

рецептори за множество невротрансмитери, хормони, биологично активни вещества и 

др. Медикаментът ретигабин има потенциал да повлиява спонтанната съкратителна 
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активност на гладките мускули. Високата чувствителност на метода позволява 

регистриране на ефекти в наномоловия концентрационен диапазон, което е трудно 

осъществимо при други експериментални модели. За проведените експериментални 

програми избрахме циркулярни стомашни препарати от морско свинче, при които е 

доказано наличието на рецептори за повечето от основните невромедиатори (Ach, 

адреналин, допамин, хистамин). Прилагането на Retigabine в един изключително широк 

диапазон от моларни концентрации от 10
-9

M до 10
-4
М и използването на специфични 

агонисти, е предпоставка за установяване на нови елементи в механизма на действие на 

лекарственото средство. 

5.1. Определяне на средна ефективна концентрация на Retigabine 

 

Фигура 6. Концентрация - ефект крива на относителната промяна на средната максимална ССА 

за препарати от корпусната част на стомаха на морско свинче при въздействие с Retigabine 10
-

9
M 10

-4
M (n=7). 

Експериментално установената от нас концентрация   ефект крива на апликация 

на ретигабин върху гладкомускулни препарати показва 50% намаление на тяхната ССА 

при концентрация 2.10
-6

 М. Тази стойност се различава от получените от други 

изследователи и причината за това е различния биологичен вид, използван за 

получаване на тъканните култури.  
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Ретигабин, който селективно активира Kv7.2-5 каналите, предизвиква 

дозозависима релаксация на контрахирани части от фундус на плъхове in vitro. Тези 

ефекти се проявяват при средни ефективни концентрации (ЕС50) по-близки до тези, 

необходими за активиране на Kv7.4 и Kv7.5 подтипове, отколкото на Kv7.2 и Kv7.3 

подтипове. Според Ipavec V. и сътр. (2011) във фундуса най-силно експресирани са 

Kv7.4 и Kv7.5 подтипове. Тези автори изследват in vitro влиянието на ретигабин върху 

препарати от фундусна част на стомаха на плъх. Те установяват, че приложението на 

медикамента в концентрация приблизително 19 μМ предизвиква релаксация на 

контрахирани препарати. Тази концентрация е десетократно по-висока от установената 

от нас за корпус от стомах на морско свинче. В достъпната литература не открихме 

данни, свързани с приложение на Retigabine при този вид тъканна култура. В този 

смисъл гладкомускулните препарати от корпуса на стомаха на морско свинче са 

предпочитани поради редица техни примущества като висока чувствителност и 

стабилни параметри на единичното мускулно съкращение в нормални физиологични 

условия. Те са подходящи и за проведените от нас експерименти, защото определената 

от нас EC50 (2.10
-6

 M) на Retigabin е десетократно по-ниска от тази, установена за 

гладкомускулни ивици от фундусната част на стомаха на плъх (Ipavec V et al., 2011). Тя 

е близка и до експериментално определената за гладки мускули от детрузор на морско 

свинче (Afeli SA et al., 2013). Още един довод в подкрепа на избора на гладкомускулни 

ивици от стомах на морско свинче е, че за тях е характерен М-поток много сходен по 

генезис и параметри до невроналния (Lammel E et al., 1991). 

 

5.2. Промяна в ефекта на основни невромедиатори и селективни 

рецепторни агонисти върху съкратителната активност на гладка мускулатура от 

корпусна част на стомах на морско свинче след 20-минутно приложение на 

Retigabine 
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5.2.1. Acetylcholine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 7. Въздействия на 10

-5
 M Ach върху спонтанната съкратителна активност (ССА) на 

гладкомускулни препарати от корпусната част на стомаха на морско свинче (ляво) и върху 

същите препарати след 20-минутно приложение на 2.10
-6

M Retigabine (дясно).  

 

Отчита се явно изразено статистически достоверно 37% намаление в ефекта на 

10
-5

 M Ach върху ССА на гладки мускули на фона на 20 минутна апликация на 2.10
-6

M 

Retigabine. Ацетилхолинът (Аch) е основен невромедиатор в нервно-мускулните 

синапси. Регистрираното намаление в ефекта на 10
-5

 M Ach на фона на 20 минутна 

апликация на 2.10
-6 

M Retigabine предполага повлияване на холинергичната медиация.  

Този ефект вероятно се дължи на директно взаимодействие на Retigabine с 

потенциалзависимите калиеви канали (Kv7) в гладката мускулатура на стомашно-

чревния тракт (Ipavec V et al., 2011).  

Други автори също са изследвали ефектите на Ach върху съкратителната 

активност на гладкомускулни препарати от стомах на морско свинче. Те установяват, 

че потока на К
+
 към екстрацелуларното пространство намалява при приложението на 

10
-5 
М Ach и предполагат, че причината е взаимодействие на невромедиатора с 

специфични К
+
 канали. Този калиев ток е потенциалзависим и се инхибира от Ach при 

стойности на мембранния потенциал, близки до -60 mV – особеност, характерна за М-
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каналите, експресирани в ЦНС и свързани с М-холинорецептори (Lammel E. et al., 

1991). 

Тези данни ни дават основание да предположим, че в гладката мускулатура на 

стомах на морско свинче потенциалзависимите К
+
 канали от типа Kv7 функционират 

свързано с M-холинорецептори. Те вероятно имат сходни характеристики с М-

каналите, локализирани в невроналните клетки и изградени от KCNQ2 и 3 субединици. 

Възможно е ефектите на ретигабин върху гладката мускулатура да се дължат 

както на взаимодействие със субединиците на К
+
 канал, така и на свързване с 

мускариновите рецептори. Gunthorpe MJ и сътрудници (2012) установяват, че 

приложението на 1.10
-5

 М ретигабин води до 19% инхибиране на активността на М2-

холинорецепторите. Brown DA and Passmore GM (2009) установяват подобни 

резултати, дължащи се на взаимодействие с М3 – холинорецепторите. 

Стимулирането на мускаринови рецептори в гладката мускулатура на ГИТ от 

Ach или други холиномиметици активира неселективни катионни канали и инхибира 

Kv7. Последващата мембранна деполяризация активира потенциалзависимите Ca
2+

 

канали,  Ca
2+ 
навлиза в клетката и деполяризацията се задълбочава, което води до 

контракция на гладката мускулатура. Калиевите канали „delayed-rectifier” (Kv1.2, 1.5, 

2.2), отварящи се при стойност на мембранния потенциал  -40 mV, предотвратяват по-

нататъшната деполяризация и контракция или реполяризират мембраната по време на 

акционния потенциал. Kv7 каналите се активират при стойност на мембранния 

потенциал, близка до потенциала на покой (≤ -60 mV) на гладкомускулните клетки в 

някои отдели на ГИТ. Потокът на К
+
 йони към екстрацелуларното пространство, 

генериран от тези канали, води до понижаване на възбудимостта на клетката (фиг. 8). 

Активаторите на Kv7 каналите (като ретигабин) хиперполяризират мембраната и 

намаляват вероятността за отваряне на  Ca
2+ 

канали (Cav1.2), което намалява 

контрактилитета на гладката мускулатура (Curro D, 2014). 
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Фигура 8. Връзки между калиевите канали и други мембранни канални структури в 

гладкомускулните клетки на ГИТ (Curro D, 2014). 

Забележка: NSCC: неселективни катионни канали; VDCC: потенциалзависими Ca
2+

 канали 

(Cav1.2 канали). 

 

In vitro изследвания на Martire M и сътрудници (2004) показват, че 

повишаването на К
+
 поток през Kv7 каналите в пресинаптичното нервно окончание 

води до хиперполяризация на пресинаптичната мембрана и редуциране на инфлукса на 

Ca
2+ 
през потенцалзависимите Ca

2+
 канали. Екзоцитозата на невромедиаторите също е 

Ca
2+ 

-зависим процес, което подкрепя изказаната от нас хипотеза за участие на тези 

йони в реализиране на ефектите на ретигабин. 

Радиолигандни методи показват 12,6% инхибиция на калциевите
 
канали след 

въздействие с 10
-5

 М Retigabine (Gunthorpe MJ et al., 2012). Сравнително висока степен 

на инхибиране се наблюдава и при Na
+
 канали (23,7%), като степента на инхибиране 

зависи от приложената концентрация на Retigabine (5,2% при 10
-7

M и 4,0% при 10
-9

M). 

Хиперполяризацията на мембраната на гладкомускулните клетки води до намален 

инфлукс на Ca
2+ 
йони през потенциалзависимите калциеви

 
канали. Това предизвиква 

намаляване на честотата на генерираните потенциали и впоследствие - намаляване на 

спонтанната съкратителна активност като цяло (Krastev A et al., 1994).  

Посочените данни ни дават основание да предположим, че крайният ефект на 

ретигабин върху ССА е комплексен и се определя от хиперполяризацията на 
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мембраната и рецепторното взаимодействие. Те представят промяната в ефекта на 

медиатора на фона на предварително третиране на тъканните култури с ретигабин в 

сравнение със стойностите преди третирането. 

 

 

5.2.2. Adrenaline 10
-6

 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 9. Въздействия на 10

-6
 M Adrenaline върху спонтанно съкращаващи се гладкомускулни 

препарати от корпусната част на стомаха на морско свинче (ляво) и върху същите препарати 

след 20-минутно приложение на 2.10
-6

M Retigabine (дясно).  

 

 

Регистрираме статистически достоверно 58% намаление в ефекта на 10
-6

 M 

Adrenaline върху ССА на гладкомускулни тъканни култури от корпусната част на 

стомаха на морско свинче след апликация на 2.10
-6

M Retigabine. Това намаление се 

отчита във всички изследвани параметри и вероятно е свързано с въздействие върху α-

адренорецептори. 

Проведените от нас експерименти за установяване на влиянието на Retigabine 

върху ефектите на специфични агонисти на α1- (Methoxamine) и α2- (P-iodoclonidine) 

адренорецепторите също показват вероятно участие на тези рецептори в механизма на 

изследвания медикамент. 
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Приложението 10
-6

 M Methoxamine след 20-минутна апликация на 2.10
-6

M 

Retigabine води до промяна във вида на контрактилния ефект и рефлектира в 

достоверно намаление на наблюдаваните параметри на спонтанната съкратителна 

активност. Контрактилната активност е намалена с 62% в сравнение със стойностите, 

получени в отсъствие на ретигабин в органните вани. 

Статистически значимото 74% намаление на ефекта на p-iodoclonidine 

(селективен агонист на α2-адренорецепторите) на фона на третиране на тъканните 

култури с Retigabine (2.10
-6

 М) показва евентуално участие и на този вид рецептори в 

механизма на гладкомускулна релаксация при ретигабин. 

 

5.2.3. Adrenaline 10
-5

 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 10. Въздействия на 10

-5
 M Adrenaline върху спонтанно съкращаващи се 

гладкомускулни препарати от корпусната част на стомаха на морско свинче (ляво) и върху 

същите препарати след 20-минутно приложение на 2.10
-6

M Retigabine (дясно).  

 

 

Приложението на 10
-5

 M Adrenaline след апликация на 2.10
-6

M Retigabine 

променя вида на контрактилния ефект, като не се отчита намаление в тоничната 

активност, а обратно потенциране на контрактилния ефект. Повишение отчитаме в ВТ, 

BT+Amean и AUC. Това потенциране вероятно се дължи на блокиране на β-
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адренорецепторите от приложения Retigabine. Наблюдаваме редуциран с 65% ефект на 

агониста на β-адренорецепторите Isoproterenol, което подкрепя хипотезата за влияние 

на Retigabine върху β-адренорецепторите. 

Gunthorpe MJ и сътрудници (2012) предполагат, че приложението на ретигабин е 

свързано с инхибиране на α1, α2 и β-адренорецепторите (<25% за всеки от трите вида 

рецептори). Тези данни не изключват възможността за участие на друг механизъм, 

различен от рецепторното взаимодействие, в наблюдаваното намаление на ССА. 

Възможно е миорелаксацията да се дължи на променена реактивност на рецепторите в 

резултат на мембранна хиперполяризация. 

 

5.2.4. Dopamine 10
-5

 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 11. Въздействия  на 10

-5
 M Dopamine върху спонтанно съкращаващи се 

гладкомускулни препарати от корпусната част на стомаха на морско свинче (ляво) и  върху 

същите препарати след 20 -минутно  приложение на 2.10
-6

M Retigabine (дясно).  

 

На фона на 20-минутно въздействие с 2.10
-6
M Retigabine се наблюдава значима 

промяна в реакцията на 100µL 10
-5

 M Dopamine върху гладката мускулатура, като 

контрактилната активност намалява с 56%. Намаление е отчетено в относителната 

промяна на всеки от трите изследвани параметъра, като най-значима е промяната на 

амплитудата на фазичните кoнтракции. 

Приложението на селективния D2-допаминов агонист – Quinpirole при 

предварително третиране с 2.10
-6
M Retigabine води до инхибиране с 46% на ССА на 
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тъканните култури. В този случай също промяната засяга и трите параметъра, но най-

значителна е промяната в тоничната компонента. 

Приложението на 10
-6

 M Dopamine на фона на 2.10
-6 

M Retigabine води до 

сигнификантно намаление на ефекта (фиг. 11). Регистрираме понижение в ССА на 

гладкомускулните препарати от корпусна част на стомаха на морско свинче при 

приложение на Quinpirole (селективен агонист на допаминовите D2 рецептори) на фона 

на третиране с Retigabine. Този резултат вероятно е свързан с участието на D2 

рецептори в миорелаксиращия ефект на антиепилептичния препарат. Според 

Guenaneche F. и сътрудници (1991) e възможно част от контрактилния ефект на 

допамина върху посочените гладкомускулни препарати да се реализира чрез 1-адрено 

рецепторите, докато други автори отдават част от този ефект на активиране на 2-

адренорецепторите (Sahyoun HA et al, 1982). Тези данни подкрепят хипотезата за 

комплексен механизъм на миорелаксацията при ретигабин. 

5.2.5. Histamine 10
-5

 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 12. Въздействия  на 10

-5
 M Histamine върху спонтанно съкращаващи се 

гладкомускулни препарати от корпусната част на стомаха на морско свинче (ляво) и  върху 

същите препарати след 20-минутно  приложение на 2.10
-6

M Retigabine (дясно).  

 

При сравнително изследване на препарати от 7 опитни животни не се отчита 

разлика в параметрите при нормални, физиологични условия. След прилагане на 

Histamine регистрираме статистически достоверно увеличаване при тоничната и 
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фазичната компонента на съкратителния процес. Когато същия медиатор се приложи на 

фона на третиране с Retigabine, това повишаване е много по-слабо изразено. При 

сравняване на стойностите на изследваните параметри преди и след добавяне на 

ретигабин към органните вани, най-силно изразена е промяната в тоничната 

компонента. 

 Контрактилните ефекти на Histamine и 2-(2-Pyridyl) ethylamine върху спонтанно 

съкращаващите се гладки мускули и тези на фона на 2.10
-6

M Retigabine са 

статистически неразличими (37% и 36% съответно). In vitro изследвания показват, че 

ретигабин проявява бронходилатиращо действие като активира Kv7 каналите и 

инхибира хистамин-индуцираната бронхоконстрикция при морско свинче. 

(Brueggemann LI et al, 2012). 

Установено е, че хистаминът намалява потока от йони през Kv7 каналите в 

миоцити, изолирани от дихателните пътища на морско свинче. Инхибирането е 

преходно при приложение на Histamine в концентрация 1 до 10 μМ, докато 30 μМ 

Histamine водят до продължително блокиране на Kv7 каналите. Приложението на 

неспецифичен за отделните подтипове Kv7 канали агонист води до възстановяване на 

К
+
 ток до стойностите преди приложението на Histamine (Brueggemann LI et al., 2012). 

Тези ефекти вероятно се дължат на повлияване на Kv7.2 субединиците, за които е 

установено, че са експресирани в най-висока степен в тези клетки. 

Сигналните пътища, регулиращи функциите на Kv7 каналите в гладката 

мускулатура на дихателните пътища, все още не са изяснени. Предполага се, че 

активирането на хистаминови Н1-рецептори или мускаринови М3-рецептори 

предизвиква хидролиза на фосфатидил инозитол дифосфат, образуване на 

диацилглицерол и активиране на протеинкиназа С. Активирането на протеинкиназа С в 

гладкомускулни клетки от дихателните пътища при човек води до продължителна 

контракция и този ефект е зависим от активирането на L-тип Ca
2+ 
канали (Brueggemann 

LI et al., 2012). 

Посочените литературни данни и установеното от нас намаление на ССА на 

гладкомускулни тъканни култури при прилагане на 10
-5

 М Histamine след третиране с 

2.10
-6

 М Retigabine (фиг. 12) ни дават основание да предположим, че миорелаксиращия 

ефект на ретигабин се дължи не само на взаимодействие с Kv7 каналите, но и с 

хистаминови Н1-рецептори. Изследването с приложение на 2-(2-Pyridyl) ethylamine 

(специфичен агонист на Н1-рецепторите) и регистрираното 36% намаление на ССА при 
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приложение на агониста на фона на третиране с Retigabine подкрепя тази хипотеза. 

Противоположните ефекти на ретигабин и хистамин по отношение на калиевите канали 

определят потенциала на изследваното АЕЛ като бронходилататор при астма и други 

заболявания, свързани с бронхоконстрикция.  

Експерименти, проведени с гладка мускулатура от кръвоносни съдове, съшо 

показват наличие на миорелаксиращ ефект на ретигабин. Yeung SYM и сътр. (2008) 

установяват намаляване на възбудимостта на изолирани миоцити от v. portae на 

гризачи, хиперполяризация на мембранния потенциал и значително потискане на 

спонтанния контрактилитет при приложението на ретигабин. Тези ефекти се 

антагонизират при приложението на блокер на К
+
 канали, което доказва значението на 

калиевите канали за реализиране на миорелаксиращ ефект in vitro. 

Извършените експерименти с гладкомускулни препарати не предоставят преки 

доказателства за свързване и промяна във функцията на отделните рецептори от 

ретигабин. Възможно е причина за промяна в активносттта на рецептора да бъде 

предизвиканата хиперполяризация след 20-минутно предварително третиране на 

тъканните култури с ретигабин. Наблюдаваният различен ефект на инхибиране при 

приложение на медиатори и рецепторни агонисти показва, че хиперполяризацията не е 

единствения фактор, определящ промяна в ССА на гладките мускули. Вероятно 

различните рецептори се повлияват в различна степен. 

Намаляването на тонуса на гладката мускулатура в ГИТ е предпоставка за 

потенциални лекарствени взаимодействия. Намалената перисталтика забавя 

преминаването на стомашното съдържимо в дванадесетопръстника и удължава престоя 

му в червата. Тъй като резорбцията на повечето лекарствени вещества се осъществява в 

червата, това може да доведе до забавяне на резорбцията, но увеличаване на 

количеството усвоено вещество. Отдавна е известно клиничното взаимодействие на 

пероралните дигиталисови гликозиди с М-холинолитици. Забавената перисталтика 

може да стане причина за повишаване на плазмените нива на дигоксин например и 

проява на токсични ефекти при едновременното му прилагане с атропин.  

Ретигабин в терапевтични дози не променя максималната плазмена 

концентрация на дигоксин и това взаимодействие не се счита за клинично значимо и не 

се налага корекция на дозата на дигоксин при терапия с ретигабин 

(www.ema.europa.eu). Вероятно причина за този резултат е сравнително бързото 

развитие на толерантност спрямо миорелаксиращия ефект на медикамента. 

http://www.ema.europa.eu/
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6. Изследване на развитието на толерантност при приложение на ретигабин 

спрямо PTZ 

 

Фигура 13. Брой протектирани животни спрямо PTZ-тест при продължително третиране с 

ретигабин – 14 дни.  

Забележка: * - p<0,05; спрямо контрола на 1-ви ден; **- p<0,005 спрямо контрола на 14-ти ден 

(n=10). 

 

В настоящия труд се спряхме на модел на толерантност с въвеждане на PTZ 

поради липса на литературни данни за ефект на ретигабин след 14-дневно третиране 

при този модел. Rostock A. и сътр. (1996) установяват липса на развитие на 

толерантност спрямо MES след 14-дневно третиране на опитни животни с ретигабин.  

Изследването на броя протектирани животни спрямо PTZ при приложение на 

ретигабин показа сигнификантна разлика с контролата на 1-ви (p˂0,05; χ
2 

= 5,95) и 14-

ти ден от третирането (p˂0,005; χ
2 

= 10,21). Не се установи разлика в броя протектирани 

животни на 1-ви и 14-ти ден от приложение на изследваното АЕЛ.  

Получените от нас резултати показват липса на развитие на толерантност след 

14 дневно перорално приложение на ретигабин. В достъпната научна литература 

липсват данни за изследвания на развитието на толерантност към антиконвулсивния 

ефект на ретигабин спрямо PTZ при плъхове.  

 

* 

** 
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7. Изследване на развитието на синдром на отнемането при приложение на 

ретигабин спрямо PTZ 

 

Фигура 14. Брой протектирани животни спрямо PTZ при прекъсване на третирането с 

ретигабин след 14-дневно приложение (n=10). 

 

Сравняването на броя протектирани животни на 1-ви, 2-ри и 3-ти ден след 

прекратяване на приложението на ретигабин спрямо контролната група на същия ден 

не показа статистически значима разлика при PTZ-теста. Съществена промяна не се 

наблюдава и при сравняване на групите, третирани с ретигабин през отделните дни на 

изследване. Тези данни показват, че вероятността за развитие на синдром на отнемане 

спрямо PTZ след 14 дневно приложение при плъхове е много малка и внезапното 

прекратяване на приема на медикамента не води до съществено повишаване на 

невроналната възбудимост.  

8. Методи за изследване на процесите на обучение и памет 

Експерименталното проучване на когнитивни функции при плъхове с апарати 

Shuttle-box, Step-through и Step-down изискват неповлиян мускулен тонус на 

изследваните животни. Резултатите от извършените от нас експерименти показват 

сигнификантно намаление на мускулния тонус при доза 60 mg/kg bw както на 1-ви, така 

и на 14-ти ден от третирането. Наблюдаваната прострация при третиране с тази доза 

наложи използването на по-ниската доза (30 mg/kg bw). Липсата на ефект върху 

двигателната активност при тази доза е доказана с теста “Open field”, проведен 

непосредствено преди началото на изследванията в посочените апарати (фиг. 15).  
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8.1. Изследване на двигателна активност и опознавателен рефлекс (Open 

field) 

 

Фигура 15. Ефекти на ретигабин, ламотрижин и натриев валпроат върху броя хоризонтални и 

вертикални движения при плъхове, изследвани с апарат Open field.  
Забележка: Изследванията (1-ви, 7-ми и 14-ти ден) са извършени непосредствено преди 

началото на тренировъчните сесии с апарати Shuttle-box, Step-through и Step-down.  

 

Проучването на промени в двигателната активност на опитните групи не показа 

значима разлика спрямо контролната група. При третираната с ретигабин група се 

наблюдава намаляване на броя хоризонтални движения на 14-ти ден от началото на 

изследването. Същата тенденция се регистрира и при хоризонталните движения по 

време на трите тествания. Групата, третирана с ламотрижин показва брой хоризонтални 

и вертикални движения, много сходен с този на контролата. Приложението на натриев 

валпроат доведе до слабо увеличаване на броя хоризонтални движения на 1-ви и 7-ми 

ден от изследването, докато на 14-ти ден този брой е понижен. Броят вертикални 

движения е много близък до контролната група и при трите изследвания. 
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8.2. Метод за активно обучение (Shuttle-box) 

 

Фигура 16. Ефекти на ретигабин, ламотрижин и натриев валпроат върху броя условни 

отговори при плъхове, изследвани с апарат Shuttle box. Забележка: * - p<0,05 спрямо 

ламотрижин на същия ден; † - p<0,05 спрямо спрямо натриев валпроат на същия ден; †† - 

p<0,005 спрямо спрямо натриев валпроат на 12-ти ден (n=8). 

 

Броят условни отговори при животните от опитните групи не показа 

статистически значима разлика с контролата на съответния ден. При ламотрижин и 

натриев валпроат се наблюдава тенденция към увеличаване на броя авойданси спрямо 

контролата, докато при ретигабин тенденцията е към намаляване. Тези тенденции са 

особено силно изразени през последните два дни от обучителната сесия и по време на 

теста за запазване на дълготрайни паметови следи. Групата, третирана с ретигабин 

показа значително по-малък брой условни отговори в сравнение с тази, третирана с 

натриев валпроат на 3-ти ден от изследването (p˂0,05). Броят авойданси при ретигабин 

е значително по-малък от този при ламотрижин на 4-ти ден от теста за активно 

обучение (p˂0,05). Тази тенденция се запазва и по време на ретеста като статистически 

значимо намаляване се наблюдава спрямо групите, третирани с ламотрижин (p˂0,05) и 

натриев валпроат (p˂0,005).  

*†† 

† 

* 



39 

 

 

 

 

 

Фигура 17. Ефекти на ретигабин, ламотрижин и натриев валпроат върху латентното време в 

секунди при плъхове, изследвани с апарат Shuttle box.  

Забележка: * - p<0,05 спрямо контрола на същия ден; † - p<0,05 спрямо натриев валпроат на 

същия ден (n=8). 

 

Приложението на ретигабин доведе до статистически значимо удължаване на 

латентното време спрямо контролната група на първия ден на изследването (p˂0,05). 

Тази тенденция се запазва и през останалите дни. Латентното време на животните, 

третирани с ламотрижин е сходно или по-ниско от това на контролната група. То се 

запазва по-ниско и по време на теста за дълготрайна памет. Приложението на натриев 

валпроат не доведе до съществено повлияване на времето за реакция на животните. 

При този медикамент също се наблюдават по-ниски стойности на изследвания 

показател спрямо контролната група по време на ретеста. Статистически значимо 

удължаване на времето за реакция се наблюдава при приложението на ретигабин 

спрямо натриев валпроат на 4-ти ден от обучителната сесия (p˂0,05) и по време на 

ретеста (p˂0,05). 

 

* 

† † 
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Таблица 2. Ефекти на ретигабин, ламотрижин и натриев валпроат върху броя безусловни 

отговори при плъхове, изследвани с апарат Shuttle box (n=8).  

Забележка: представени са средните стойности за групата ± SEM. 

брой безусловни отговори 

                                      ден 
групи  

1 2 3 4 5 12 

контрола 21,57±2,85 16,14±4,17 12,86±3,27 12,00±4,12 8,57±3,31 8,86±2,95 

ретигабин 30 mg/kg bw 14,9±2,57 9,8±3,76 11,5±3,77 7,60±3,19 6,00±3,61 7,70±3,53 

ламотрижин 5 mg/kg bw 17,14±3,98 13,29±4,27 13,29±3,42 11,71±2,83 8,29±3,26 10,43±3,60 

натриев валпроат 100 
mg/kg bw 

18,57±3,41 8,29±3,41 8,43±2,91 8,29±2,26 5,57±1,90 8,71±2,61 

 

Изследването на броя безусловни отговори не показа статистически значима 

разлика както спрямо контролата на същия ден, така и между отделните групи в 

рамките на един и същи ден. По време на обучителната сесия при животните третирани 

с ретигабин се наблюдава по-малък брой безусловни отговори спрямо контролната 

група на същия ден. Сходни резултати се отчитат и по време на ретеста. Броят на 

ескейпите при приложение на ламотрижин е по-малък от този на контролната група 

през първите два дни на обучителната сесия и близък до този на контролната група 

през останалите дни. Данните от теста за наличие на дълготрайни паметови следи 

показват слабо повишаване на броя безусловни отговори при ламотрижин спрямо 

контролната група. Стойностите на изследвания показател за натриев валпроат са по-

ниски от тези на контролата по време на обучителната сесия. Животните, третирани с 

натриев валпроат показват брой ескейпи, сходен с този на контролната група по време 

на теста за дълготрайно съхранение на паметовите следи. 

 
Таблица 3. Ефекти на ретигабин, ламотрижин и натриев валпроат върху броя 

междутренировъчни преминавания при плъхове, изследвани с апарат Shuttle box (n=8). 

Забележка: представени са средните стойности за групата ± SEM. 

 

брой междутренировъчни преминавания 

                                           
ден 

групи 

1 2 3 4 5 12 

контрола 33,43±10,80 12,86±4,87 10,00±4,04 11,00±6,21 13,14±5,76 11,43±5,87 

ретигабин 30 mg/kg 
bw 

19,20±2,90 12,20±4,81 10,20±4,43 7,90±4,23 7,90±5,27 7,90±4,06 

ламотрижин 5 
mg/kg bw 

30,71±13,20 18,57±7,07 15,86±5,51 15,57±5,62 8,29±3,10 13,29±5,89 

натриев валпроат 
100 mg/kg bw 

16,14±6,40 5,29±4,14 15,42±5,04 19,85±9,54 11,43±7,23 17,00±8,15 
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Третирането с изследваните вещества не доведе до сигнификантана разлика в 

броя междутренировъчни преминавания между отделните групи и спрямо контролата. 

При отчитането на този показател при ретигабин не се установи сигнификантна разлика 

спрямо контролата на същия ден, но се наблюдава тенденция към намаляване. 

Тенденция към намаляване се отчита и при приложението на ламотрижин в хода на 

изследването. Не се установи конкретна тенденция при третираната с натриев валпроат 

група. 

8.3. Методи за пасивно обучение 

8.3.1. Step-through 

Данните от теста за пасивно обучение Step-through не показват сигнификантна 

разлика в латентното време на опитните групи спрямо контролната група на същия ден. 

При сравняване между опитните групи също не се установи съществена разлика. 

Стойностите на изследвания показател при ретигабин са много близки до тези на 

контролната група. Наблюдава се тенденция към намаляване на латентното време при 

приложението на ламотрижин и натриев валпроат спрямо контролната група на 

съответния ден по време на обучителната сесия. Тази тенденция се запазва и при 

изследванията за запазване на паметовите следи. 

8.3.2. Step-down 

 При теста за пасивно обучение Step-down също не се установи сигнификантна 

разлика в латентното време на опитните групи спрямо контролната група на същия ден. 

Такава разлика не се наблюдава и между отделните опитни групи. Приложението на 

ретигабин доведе до скъсяване на латентното време при обучителната сесия и 

удължаване при тестовете за краткотрайна памет (3-ти ден) и дълготрайни паметови 

следи (7-ми ден). При ламотрижин се наблюдава тенденция към скъсяване на времето 

на престой върху платформата. Третирането с натриев валпроат удължава латентното 

вереме при обучитената сесия, но при тестовете за запазване на паметовите следи то е 

сходно до това на контролната група. 

Данните за влиянието на ретигабин върху процесите на обучение и памет при 

плъхове в достъпната литература са ограничени. Установената от нас тенденция към 

намаляване на броя условни отговори дава основание да се предположи, че ретигабин 

потиска когнитивните функции и формирането на дълготрайни паметови следи при 

гризачи. Това предположение се подкрепя и от получените резултати за броя 
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безусловни отговори, които също показват тенденция към намаляване спрямо 

контролната група (табл. 2).  

Латентното време на животните, третирани с ретигабин е значително по-дълго 

от това на контролната група след еднократно приложение на веществата (фиг. 17). 

Този резултат може да се дължи на влошаване на когнитивните функции на опитните 

животни или на миорелаксиращ ефект на медикамента. Данните за броя 

междутренировъчни преминавания (табл. 3) показват тенденция към намаляване, но 

липсата на статистически значима разлика спрямо контролната група показва, че 

регистрираното влошаване на процесите обучение и памет не се дължи на намален 

мускулен тонус. 

Наблюдаваме тенденция към повишаване на броя условни отговори (фиг. 16) 

при приложение на ламотрижин спрямо контролната група. Тези данни се 

потвърждават и от други автори и обосновават включването на това АЕЛ в 

изследванията като медикамент, подобряващ процесите на обучение и памет при 

гризачи. Ламотрижин, приложен в дози 20 и 40 mg/kg bw интраперитонеално при 

мишки, има положителен ефект върху процесите на обучение и памет, установен при 

тест за пасивно избягване (step-through) (Celikyurt IK et al, 2012). 

Sintoni S и сътр. (2013) установяват, че третирането на плъхове в продължение 

на 4 седмици с високи дози натриев валпроат води до потискане на паметта, свързана с 

хипокампалните структури. Плъхове, които са били изложени на действието на 

валпроат по време на развитието на мозъка, показват намаляване на паметта и 

способността за обучение във фазата на ранно постнатално развитие. Тези автори не 

установяват разлика в когнитивните функции по време на по-късен стадий на развитие. 

Те предполагат, че тези данни не могат да бъдат екстраполирани при хора. Получените 

от нас данни за влиянието на натриев валпроат върху процесите на обучение и памет са 

противоречиви. Намаленият брой безусловни отговори установен от нас по време на 

обучителната сесия съответства на получените от S. Sintoni и сътр. резултати (2013). От 

друга страна броят на условните отговори показва тенденция към повишаване в 

сравнение с контролната група.  

По време на клинични проучвания при хора е докладвано влошаване на 

когнитивните функции при приложение на ретигабин (French JA, 2011). Възможно е 

причината за това да е свързана с повлияване на ГАМК-ергичната медиация. Данните в 

достъпната литература относно влиянието на медикамента върху този тип 
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невромедиация са противоречиви. Според Otto JF и сътр. (2002) ретигабин 

взаимодейства с ГАМК-А рецептора и предизвиква генерирането на задръжен 

акционен потенциал в мозъчни структури на мишки in vitro. Според други автори 

приложението на медикамента води до повишаване на нивата на новосинтезираната 

ГАМК в мозъка и ефектите му не са свързани с директно повлияване на ГАМК-А 

рецептори (Gunthorpe MJ et al, 2012).  

9. Изследване на аналгетична активност на ретигабин 

9.1. Тест „гореща плоча“ 

 

Фигура 18. Антиноцицептивен ефект на ретигабин в дози 5 и 15 mg/kg bw изследван с апарат 

„гореща плоча” (n=8).  

Забележка: * - p<0,05 спрямо контрола на 1-ви час;** - p<0,05 спрямо контрола на 2-ри час;*** 

- p<0,05 спрямо контрола на 3-ти час; † p<0,05 -спрямо метамизол на 1-ви час;†† p<0,005 - 

спрямо ретигабин 5 mg/kg bw на 2-ри час. 

 

Резултатите от теста „гореща плоча” показват наличие на антиноцицептивен 

ефект на ретигабин, особено силно изразен при високата доза. Ретигабин 15 mg/kg bw 

доведе до удължаване на времето на престой върху плочата и при трите тествания 

спрямо контролата, като сигнификантна разлика се наблюдава на 2-ри и 3-ти час 

(p<0,05). При сравняване на времето за реакция между групите третирани с ретигабин 

се установява сигнификантно удължаване при ретигабин 15 mg/kg bw спрямо 5 mg/kg 

bw на 2-ри час след инжектирането (p<0,005). Статистически значимо удължаване на 

времето на престой на животните върху плочата наблюдаваме и при третираната с 

* 

† 

**

†† 

*** 
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метамизол група спрямо контролата на първи час от инжектирането. Тенденцията се 

запазва и през другите две тествания. 

9.2. Тест с механичен натиск на лапата (аналгезиметър) 

Таблица 4. Сила на натиска в относителни единици, при която животното отдръпва лапата 

след третиране с ретигабин в дози 5 и 15 mg/kg bw (n=8).  

Забележка: * - p<0,05 спрямо контрола на 1-ви час. Забележка: представени са средните 

стойности за групата± SEM. 

 

Относителни единици (PPT-единици) 

                                 час 
групи 

0 1 2 3 

контрола 14,19±3,18 11,31±2,46 14,75±2,10 12,75±2,59 

метамизол 10,87±2,33 12,00±2,15 13,63±2,79 15,13±2,92 

ретигабин 5 mg/kg 
bw 

15,06±2,85 12,56±2,57 11,13±2,31 14,94±2,87 

ретигабин 15 mg/kg 
bw 

11,25±2,01 20,50±2,95* 17,00±3,16 18,56±3,18 

 

Сигнификантна разлика в издържаното натоварване на лапата спрямо 

контролната група се отчита само на първия час при 15 mg/kg bw ретигабин (p<0,05). 

Приложението на ретигабин доведе до увеличаване на издържаното натоварване 

спрямо контролата и в двете приложени дози на 1-ви и 3-ти час от третирането, като 

тази тенденция е по-силно изразена при приложение на 15 mg/kg bw. При по-ниската 

доза антиноцицептивният ефект е по-силно изразен на 3-ти час, докато на 1-ви час той е 

близък до контролната група. 
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9.3. Формалинов тест 

  

Фигура 19. Антиноцицептивен ефект на ретигабин в дози 5 и 15 mg/kg bw установен с 

формалинов тест (n=8).  

Забележка: * - p<0,005 спрямо контрола (0-10 минута); † - p<0,005 спрямо метамизол (0-10 

минута); ‡ - p<0,05 спрямо ретигабин 5 mg/kg bw (0-10 минута);** - p<0,005 спрямо контрола 

(20-30 минута); ○○ - p<0,05 спрямо ретигабин 5 mg/kg bw (20-30 минута). 

 

През първата фаза на формалиновия тест се наблюдава сигнификантно 

намаление на времето на близане при приложение на ретигабин и в двете изследвани 

дози спрямо контролната група (p<0,05 при ретигабин 5 mg/kg bw и p<0,0005 при доза 

15 mg/kg bw). Антиноцицептивният ефект на ретигабин в доза 15 mg/kg bw е по-силно 

изразен от този на метамизол (p<0,005). При сравняване на ефектите на ретигабин в 

двете приложени дози се установява значително по-малко време на близане на 

засегнатата лапа при по-високата доза (p<0,05). 

Ретигабин сигнификантно намалява времето на близане и през втората част на 

формалиновия тест при приложение в доза 15 mg/kg bw (p<0,0005). При сравняване на 

ефектите на ретигабин в двете приложени дози отново се наблюдава сигнификантно 

намаление при по-високата доза спрямо групата, третирана с ретигабин в доза 5 mg/kg 

bw (p<0,05). 

Групата, третирана с метамизол очаквано показва по-кратко време на близане на 

засегнатия крайник от контролната група (статистически значима е разликата през 

втората фаза на формалиновия тест;  p<0,005). 

* 

*†‡ 

**

○○ 

** 
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При проведените от нас изследвания установяваме повлияване на болковата 

сетивност след приложение на ретигабин и при трите експериментални модела     

„гореща плоча”, аналгезиметър и формалинов тест. Дозите, избрани за тези проучвания 

се основават на литературни данни. Munro G. и сътр. (2007) прилагат 3, 6 и 10 mg/kg bw 

интраперитонеално. Наблюдаваният от тях дозозависим антиноцицептивен ефект ни 

даде основание за избор на дози от 5 и 15 мг/мг. 

Резултатите от теста „гореща плоча” показват наличие на антиноцицептивен 

ефект на ретигабин, особено силно изразен при доза 15 mg/kg bw (фиг. 18). При този 

тест поведенческите отговори се определят от супраспинални центрове (Костадинов И., 

2013). В достъпната литература не открихме данни от изследвания на ефектите на 

ретигабин при този модел на ноцицептивна болка.  

Dost R. и сътр. (2004) установяват наличието на антиноцицептивен ефект на 

ретигабин при Tail-flick тест. Интраперитонеалното приложение на дози 1, 3 и 10 mg/ 

kg bw при мишки води до удължаване на времето за отдръпване на опашката само при 

най-високата изследвана доза. При плъхове пероралното въвеждане на дози 5, 10  и 15 

mg/kg bw води до сигнификантно удължаване на времето за реакция и при трите дози. 

Тези автори изследват и влиянието на линопиридин (блокер на Kv7 каналите) върху 

антиноцицептивния ефект на ретигабин. Получените от тях резултати показват, че 

ефектите на АЕЛ в доза 10 mg/kg bw не се променят при приложение на линопиридин. 

Отговорът на термичен стимул в този случай най-вероятно не е свързан с повлияване 

на Кv7 каналите. 

При тест с механичен натиск на лапата (аналгезиметър) се установи тенденция 

към увеличаване на издържаното натоварване върху лапата при двете приложени дози 

на 1-ви и 3-ти час от третирането, особено силно изразена при по-високата доза (табл. 

4). Антиноцицептивният ефект, регистриран в случая може да бъде обяснен с 

активиране на калиеви канали, разположени в спиналните центрове, тъй като 

поведенческите отговори при теста с механичен натиск се определят именно от тези 

центрове (Костадинов И., 2013).  

Rostock A и сътр. (1996) установяват намалена двигателна активност при 

интраперитонеално приложение на ретигабин върху плъхове в интервала 5-10 mg/kg 

bw. Те също докладват изчезване на този ефект 45 минути след приложението. 

Експерименталната програма на тестовете „гореща плоча” и механичен натиск на 
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лапата включва изследвания на 1-ви, 2-ри и 3-ти час – период, през който 

миорелаксация не се наблюдава. 

След инжектирането на формалин в задната лапа на плъх могат да се 

разграничат две фази в провеждания тест. Първата фаза (0-10 минута) е свързана с 

директна химическа стимулация на ноцицепторите. Втората фаза (20-30 минута) е 

резултат на периферен възпалителен процес и възникнало впоследствие възбуждане на 

ноцицептивни спинални неврони (Munro G. et al, 2007). 

Проведените от нас изследвания (фиг. 19) показват дозозависим 

антиноцицептивен ефект и при двете изследвани дози спрямо контролната група през 

първата фаза на формалиновия тест. Този ефект се наблюдава и през втората част на 

формалиновия тест, но само при по-високата доза. Тези резултати са много сходни с 

докладваните от други автори. Munro G. и сътр. (2007) сравняват действието на няколко 

АЕЛ върху модели на болка при плъхове. При формалиновия тест ретигабин (3-10 

mg/kg bw, интраперитонеално) дозозависимо потиска спонтанния отговор и през двете 

фази на опита. Сигнификантно намаление се наблюдава при дози 3, 6 и 10 mg/kg bw 

през първата фаза и 6 и 10 mg/kg bw през втората фаза. Тези автори изследват 

промените в двигателната активност на животните и наблюдават значително 

намаляване при по-високите дози (6 и 10 mg/kg bw). Възможно е причината да е 

свързана с миорелаксиращ ефект на ретигабин. 

Съществуват доказателства, че намалената двигателна активност не е 

единствената причина за регистрирания антиноцицептивен ефект. In vitro експерименти 

показват значението на Kv7 каналите за хиперполяризацията на аферентните фибри. 

Изследванията показват, че най-вероятно всички типове фибри в спиналния заден рог 

могат да бъдат хиперполяризирани при приложение на ретигабин (Rivera-Arconada I 

and Lopez-Garcia JA, 2006). 

Първата фаза на формалиновия тест се дължи предимно на директното 

активиране на фибрите и това обяснява наблюдавания антиноцицептивен ефект дори 

при по-ниската доза. Хиперполяризацията на неврони в заден рог определя 

аналгетичния ефект на ретигабин и през втората фаза, но тази фаза зависи и от 

възпалителната реакция в периферните тъкани (Костадинов И., 2013). Този компонент 

вероятно е причина за липса на ефект при по-ниската доза при втората фаза на теста.  

Други автори проучват аналгетично действие на ретигабин при различни 

експериментални модели на болка. Hirano K. и сътр. (2007) изследват ефекта на 
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ретигабин при висцерална болка, предизвикана от капсаицин при мишки. Те 

установяват, че интраперитонеалното приложение на 1, 3 и 10 mg/kg bw ретигабин 

дозозависимо намалява броя на облизванията и удължава времето до настъпване на 

първата реакция. Данните доказват антиноцицептивно действие на ретигабин при този 

модел на висцерална болка. Изследване на локомоторната функция на животните 

показва, че ефектите не се дължат на общо потискане на моторните функции. 

Xu W. и сътр. (2010) изследват влиянието на ретигабин при алодиния, 

предизвикана от възпаление на мандибуларната става при плъхове. Установено е, че 

възпалението на тази става води до невронална свръхвъзбудимост, хипералгезия и 

спонтанна болка. Приложението на ретигабин в доза 2.5 и 7.5 mg/kg bw 

интраперитонеално сигнификантно намалява отдръпванията на главата с цел избягване 

на механична стимулация на кожата на лицето. Този ефект се антагонизира при 

прилагането на блокер на KCNQ каналите (XE-991) в доза 3 mg/kg bw. Възпалението на 

ставата при този модел води до намаляване на приема на храна. Ретигабин 

сигнификантно увеличава този прием, като ефектът отново се антагонизира от XE-991. 

Този резултат показва, че аналгетичния ефект на ретигабин при този модел на болка се 

дължи на активиране на KCNQ каналите. 

Според Devaux JJ. и сътр. (2004) ретигабин удължава времето до пика и 

намалява амплитудата на акционния потенциал в седалищен нерв на плъх. Тези данни 

показват значението на KCNQ каналите за лечението на болка. Те могат да бъдат 

мишена на действие за нови агенти, които да бъдат използвани за лечението на болка, 

свързана със състояния на повишена възбудимост на периферните нерви като 

невропатична и възпалителна болка. 

Rivera-Arconada I (2004) и сътр. изследват значението на М-каналите за 

предаването на сензорните и моторните импулси in vitro. Ретигабин и ХЕ-991 

предизвикват продължителни и дозозависими ефекти върху ноцицептивните рефлекси, 

но повлияват много слабо неноцицептивните такива. Ретигабин инхибира отговора при 

повтаряща се стимулация на задно коренче, установено в моторни неврони и неврони 

от заден рог, а ХЕ-991 предизвиква противоположни ефекти. Тези резултати доказват 

наличието на М-канали в преден и заден рог на гръбначен мозък при бозайници. Най-

вероятно те имат значение за регулацията на ранната сензорна и моторна информация и 

предаването на ноцицептивните болкови импулси. 
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Антиноцицептивният ефект на ретигабин се дължи на активиране на К
+
 канали, 

съдържащи Kv7.2-5 субединици и разположени в задния рог на гръбначния мозък и 

неговите ганглии. Активирането на тези канали води до хиперполяризация, повишаване 

прага на възбудимост и инхибиране провеждането на нервните импулси по сигналните 

пътища на болката. Това показва ключовата роля на този подтип К
+
 канали в 

регулацията на отговорите на ноцицептивните неврони (Hirano K. et al, 2007). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ретигабин е нов антиепилептичен продукт с основен механизъм на действие 

поддържане на потенциалзависимите К
+
 канали в отворено състояние. Този механизъм 

на действие определя както антиепилептичното му действие, така и някои от НЛР на 

този медикамент. Терапията с ретигабин често се съпровожда с мускулна слабост и 

седация, които в някои случаи могат да станат причина за прекъсване на лечението с 

това АЕЛ. 

Установеният от нас миорелаксиращ ефект in vivo се потвърждава и от in vitro 

проведените изследвания върху гладкомускулни тъканни култури от корпус на стомах 

на морско свинче. Миорелаксиращият ефект на ретигабин се определя вероятно от 

взимодействие с рецепторите и от блокиране на Ca
2+

 инфлукс през 

потенциалзависимите Ca
2+

 канали. Това блокиране е резултат от хиперполяризацията 

на мембраната на гладкомускулните клетки. Получените данни показват, че крайният 

ефект на ретигабин върху ССА е комплексен и се определя от хиперполяризация на 

мембраната и рецепторно взаимодействие. Тези два компонента обуславят 

наблюдаваната промяна в ефекта на медиаторите на фона на предварително третиране 

на тъканните култури с изследваното АЕЛ. 

Миорелаксиращият ефект на ретигабин е предпоставка за обяснение на НЛР на 

този антиепилептичен продукт, изразяващи се в уморяемост и слабост. Тези ефекти са 

свързани с механизма на действие на ретигабин. 

In vivo експериментите показват негативно влияние на ретигабин върху 

процесите обучение и памет при плъхове. Продължителното (14-дневно) третиране с 

медикамента не води до развитие на толерантност спрямо антиепилептичния му ефект. 

Внезапното спиране на третирането с ретигабин не предизвиква синдром на отнемането 

с повишена невронална възбудимост. 

Нашите изследвания потвърдиха получените от други автори данни за наличие 

на антиноцицептивен ефект при интраперитонеално приложение на ретигабин. 

Установените от нас експериментални данни за механизма на действие и 

влиянието на медикамента върху мускулния тонус, развитието на толерантност и 

зависимост, процесите обучение и памет и възприемане на болков стимул могат да 

послужат за оптимизиране на лекарската практика при лечение на епилептично болни. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Установени са средни ефективни дози при перорално приложение на ретигабин 

(Trobalt
®

) върху плъхове Wistar спрямо максимален електрошок и максимален 

пентилентетразолов тест. 

 

2. Еднократното приложение на ретигабин и в двете изследвани дози води до 

сигнификантно намаление на мускулния тонус на изследваните животни. 

Многократното третиране води до развитие на толерантност спрямо миорелаксиращия 

ефект.  

 

3. Ефектите на основните невромедиатори (ацетилхолин, адреналин, допамин, 

хистамин) върху тъканни култури са значително намалени при приложение на 

Retigabine. Редуцирането на спонтанната съкратителна активност на гладкомускулни 

препарати от стомах на морско свинче е свързано с повлияване на ниво клетъчни 

канали и рецепторни комплекси. 

 

4. Продължителното приложение на ретигабин не води до развитие на толерантност и 

синдром на отнемане към антиепилептичния му ефект спрямо пентилентетразол. 

 

5. Ретигабин повлиява негативно процесите на обучение и съхранение на дълготрайни 

паметови следи. 

 

6. Ретигабин проявява антиноцицептивен ефект и той е особено силно изразен при по-

високите дози. 
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ПРИНОСИ 

 

А. Приноси с научно     теоретично значение 

1. За пръв път е установено, че седемдневното приложение на средна ефективна доза на 

ретигабин спрямо максимален електрошок води до развитие на толерантност спрямо 

миорелаксиращия ефект на медикамента. Същата доза не предизвиква развитие на 

толерантност спрямо антиепилептичния ефект. 

 

2. За пръв път се дава обяснение на миорелаксиращия ефект на ретигабин чрез промяна 

на реактивността на мускулатурата спрямо ацетилхолин. 

 

3. За пръв път е разгледано участието на специфични рецептори в регистрирания 

миорелаксиращ ефект на ретигабин върху гладка мускулатура. 

 

4. За пръв път е изследвано влиянието на медикамента върху процесите обучение и 

памет при плъхове. 

 

5. Изследванията за антиноцицептивен ефект имат потвърдителен характер спрямо 

други автори. 

 

Б. Приноси с приложно     практическо значение 

1. Методът за активно обучение Shuttle box е подходящ за изследване на влиянието на 

ретигабин върху когнитивните функции на опитни животни. 

 

2. Тест с механичен натиск върху лапата не е достатъчно информативен за определяне 

на аналгетично действие на ретигабин.  

 

3. За пръв път е установена ЕС50 при приложение на ретигабин върху стомашна гладка 

мускулатура на морско свинче. 
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