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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

ГАМК – гама аминомаслена киселина 

ГЦ – гуанилат циклаза 

цГМФ – цикличен гуанозин монофосфат 

5-HT1A – серотонинови рецептори тип 1А 

5-HT1B – серотонинови рецептори тип 1B 

5-HT1D – серотонинови рецептори тип 1D 

8-OH-DPAT – 8-хидрокси-2-(дипропиламино) тетралин хидробромид 

DBP – диастолично артериално налягане 

HR – сърдечна честота 

MAP – средно артериално налягане 

NO – азотен оксид 

NTG = GTN – нитроглицерин (взаимозаменяеми съкращения) 

PKG – протеин киназа G 

PP – пулсово налягане 

SBP – систолично артериално налягане 

α1D – алфа1D рецептор 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik85WMp_3RAhUCthoKHXiGDL0QFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fh8520&usg=AFQjCNESb8xi-Rpx-Tvhk0PlGxW4BWM7ug
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Мигрената е хронично неврологично заболяване, което се 

характеризира с многократно повтарящи се умерени до силни главоболия, 

които нерядко се свързват с редица симптоми на вегетативната нервна 

система. В световен мащаб, повече от 10% от населението бива засегнато 

от мигрена в даден момент от живота си, а при около 15 до 30% от 

страдащите се наблюдава и аура. За аурата се счита, че е преходно фокално 

неврологично явление, което се проявява преди или по време на 

мигренозния пристъп, а симптомите ѝ са свързани с визуални, сензорни и 

моторни нарушения.  

Точните механизми на патогенезата на това идиопатично заболяване 

не са известни напълно, но се счита, че основна роля играят невроналните 

структури на продълговатия и междинния мозък, а все по-често в научната 

литература се коментира ролята и на дуралните артерии като „потенциално 

виновни“ за разгръщане на болковия синдром.  

Фармакотерапевтичните стратегии при мигрена се основават на три 

главни аспекта на лечението: избягване на отключващия фактор, остър 

симптоматичен контрол и фармакологична превенция. Счита се, че 

триптаните са медикаменти, които са ефективни за овладяване на болката 

и гаденето при 75% от хората с умерена до силна болка или при хора с по-

леки симптоми, които обаче не се повлияват от аналгетици. Според 

сравнително малкото литературни източници триптаните изглеждат 

нееднакво ефективни, а имат сходни профили на нежелани лекарствени 

реакции, като парестезии, сомнолентност, чувство за умора, гадене, сухост 

в устата и дори, макар и рядко, могат да предизвикат коронарен 

вазоспазъм или дори миокарден инфаркт при пациенти със сърдечно-

съдова патология. 

Като цяло семейството на триптаните е слабо проучено в остри 

експериментални постановки, може би поради твърде енергоемкия процес 

при валидиране на различните модели на мигрена. Въвеждането на второ 

поколение триптани в експерименталната и клинична практика доведе до 

известен напредък в комплексното лечение на мигренозната болест. 

Липсват данни за въздействието им върху локомоторната активност 

на гризачи, а също така слабо проучен остава и въпросът за тяхното 

влияние in vitro върху съкратителната активност на съдови гладки 

мускули, в частност на a. carotis communis. Съществуват относително 

малко експериментални in vivo проучвания, които касаят ефектите на тези 
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лекарствени средства върху кръвното налягане. Относително малко е 

засегнат и проблемът за въздействие на второто поколение триптани, като 

фроватриптан и алмотриптан, върху сърдечната честота.  

Ето защо използването на адекватни експериментални модели: на 

хипералгезия с прилагане на нитроглицерин (експериментален модел на 

остър мигренозен пристъп) и на in vitro изометрично регистриране на 

съкратителна ГМ активност, би позволило да се направи по-реална оценка 

от една страна на сложните патогенетични механизми на заболяването, а 

от друга на ефектите на лекарствените средства, използвани при 

овладяването му, върху отбелязаните по-горе процеси. 
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ЦЕЛ 

Целта на настоящата работа е да изследва сравнително влиянието на 

селективните серотонинови агонисти – фроватриптан и алмотриптан, 

върху някои физиологични и поведенчески реакции на интактни плъхове и 

на такива с модел на мигрена и in vitro ефектите им върху изолирани 

съдови ГМ препарати от a. carotis communis. 

 

За осъществяване на тази цел са поставени следните задачи: 

ЗАДАЧИ 

1. Сравнително изследване ефектите на селективните серотонинови 

агонисти фроватриптан и алмотриптан върху изследователското 

поведение на интактни мъжки и женски плъхове. 

2. Сравнително изследване ефектите на селективните серотонинови 

агонисти фроватриптан и алмотриптан върху изследователското 

поведение на мъжки и женски плъхове с модел на мигрена. 

3. Сравнително изследване ефектите на серотониновите агонисти 

фроватриптан и алмотриптан върху артериално кръвно налягане и 

сърдечна честота на интактни мъжки и женски плъхове. 

4. Сравнително изследване ефектите на серотониновите агонисти 

фроватриптан и алмотриптан върху артериално кръвно налягане и 

сърдечна честота на мъжки и женски плъхове с модел на мигрена. 

5.  Установяване на концентрация-ефект зависимост за влиянието на 

всеки от серотониновите агонисти фроватриптан и алмотриптан върху 

съкратителната активност на изолирани ГМ тъкани от a. carotis 

communis. 

6. Изследване на някои фроватриптан-причинени специфични ефекти, 

установяване приноса им в тоталното въздействие на лекарственото 

средство върху механичната активност на артериални ГМ и 

изясняване на потенциални вътреклетъчни механизми, участващи в 

реализирането им. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Всички експерименти по проекта за дисертационен труд са проведени 

съгласно Изискванията и Правилата за работа с лабораторни животни. За 

проучването е получено Разрешително за използване на животни в опити 

№ 97/ 22.05.2014 година от Българската агенция по безопасност на храните 

към Министерство на земеделието и храните и от Комисия по научна етика 

към Медицински университет – Пловдив – Протокол № P-7791/ 19.10.2015. 

1. Обща постановка на експериментите 

1.1. Вид използвани животни, брой в група, условия на живот 

В in vivo експериментите са използвани бели мъжки и женски плъхове 

порода Wistar с начално тегло 180 – 220 грама, разделени в опитни групи от 

по 8 животни.  

При in vitro експериментите са използвани бели мъжки плъхове – 

Wistar с тегло 200 – 220 грама. Броят им в отделните видове експерименти 

е указан в раздел „Резултати“. 

Всички експериментални животни бяха отглеждани при стандартни 

лабораторни условия (08.00 – 20.00 светлина, със свободен достъп до храна 

и вода) във Вивариума на МУ – Пловдив. 

1.2. Използвани химически субстанции и лекарствени продукти 

- Frovatriptan succinate monohydrate (Sigma-Aldrich) 

- Almotriptan malate (Sigma-Aldrich) 

- Prazosin hydrochloride (Sigma-Aldrich) 

- Methysergide maleate (Sigma-Aldrich) 

- Nitronal sol. (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co) 

- NaCl, KCl, CaCl2, Мg Cl2, NaH2PO4, NaHCO и глюкоза (Merck) 

1.3. Дизайн на експеримента 

Проучването се проведе в 5 експериментални серии: 

1.3.1. I серия – изследване локомоторна активност на интактни 

мъжки и женски плъхове, третирани с фроватриптан и алмотриптан  

При теста „открито поле“ селективните серотонинови агонисти 

фроватриптан в дози 2.5 mg/kg и 5 mg/kg и алмотриптан в дози 3 mg/kg и 

6 mg/kg бяха прилагани субкутанно на интактни мъжки и женски плъхове 

порода Wistar. Контролните групи получиха субкутанно 0.1 ml/100 g 

телесно тегло физиологичен разтвор. Използвани бяха 10 групи животни 
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(5, съставени от мъжки плъхове и 5 – от женски, n = 8) общо 80 плъха. 

Четирдесет минути след третирането с триптани опитните животни се 

тестваха на апарата “Activity Cage” по описана по-долу методика. 

1.3.2. II серия – изследване влиянието на фроватриптан и 

алмотриптан върху локомоторна активност на мъжки и женски 

плъхове с модел на мигрена  

При теста „открито поле“ фроватриптан и алмотриптан бяха 

прилагани субкутанно на мъжки и женски плъхове с модел на мигрена в 

горепосочените дози. 

Групите с модел на остър мигренозен пристъп бяха третирани 

интраперитонеално с нитроглицерин в доза 10 mg/kg и 0.1 ml/100 g 

физиологичен разтвор. Един час и 30 минути след апликацията на 

нитроглицерина на същите групи животни бе въведено субкутанно 

фроватриптан 2.5 mg/kg и 5 mg/kg и съответно алмотриптан 3 mg/kg и 

6 mg/kg. 40 минути след инжектиране на триптаните същите групи 

животни се тестваха на апарата “Activity Cage” по съответната методика. В 

експериментите участваха 12 групи животни (6 от мъжки плъхове и 6 – от 

женски, n = 8) или общо 96 лабораторни животни. 

1.3.3. III серия – проучване ефектите на фроватриптан и 

алмотриптан върху хемодинамични показатели и сърдечна честота на 

интактни мъжки и женски плъхове 

Кардиоваскуларните ефекти на двата триптана в гореописаните дози, 

бяха изследвани върху интактни мъжки и женски плъхове. 40 минути след 

приложение на серотониновите агонисти, животните бяха поставени в сух 

термостат при температура 32°C в продължение на 15 минути, с цел 

подготовка за инструментално неинвазивно измерване на сърдечно-съдови 

показатели по описаната по-долу методика. Използвани бяха 10 групи 

интактни животни (5 от мъжки плъхове и 5 – от женски, n = 8), общо 

80 лабораторни животни. 

1.3.4. IV серия – проучване ефектите на фроватриптан и 

алмотриптан върху хемодинамични показатели и сърдечна честота на 

мъжки и женски плъхове с модел на мигрена 

Контролните групи получиха субкутанно 0.1 ml/100 g физиологичен 

разтвор. Групите само с модел бяха инжектирани интраперитонеално с 

нитроглицерин в доза 10 mg/kg и 0.1 ml/100 g физиологичен разтвор. Един 

час и 30 минути след апликацията на нитроглицерина същите групи 
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животни бяха третирани субкутанно с фроватриптан и алмотриптан в 

гореописаните дози. 40 минути след инжектиране на триптаните 

животните бяха поставени в сух термостат при температура 32°C в 

продължение на 15 минути, с цел подготовка за инструментално 

неинвазивно измерване на сърдечно-съдовите показатели по описаната 

методика. Бяха използвани 12 групи (6 от мъжки плъхове и 6 – от женски, 

n = 8) или общо 96 лабораторни животни. 

1.3.5. V серия – изследване влиянието на фроватриптан и 

алмотриптан върху тонуса и контрактилната активност на изолирани 

съдови гладки мускули (a. carotis communis) (подробно описание на 

серията експерименти – в раздел „Методи“). 

2. Методи на изследване  

2.1. Метод за изследване на локомоторна активност (тест „открито 

поле“) 

Спонтанната локомоторна активност се изследва чрез автоматичен 

електронен апарат “Activity cage” (Ugo Basile, Italy). Животното се поставя 

в пластмасова клетка с прозрачни стени и прозрачен капак. Регистрирането 

на хоризонталната и вертикална активност на животното става чрез 

инфрачервени фотосензори разположени по стените и пода на клетката. 

Всяко от животните се поставя в центъра на апарата и се оставя свободно 

да изследва полето в продължение на 5 минути еднократно. 

Хоризонталната и вертикална активност се отчита в относителни единици 

(relative units). 

2.2. Метод за отчитане на хемодинамични показатели и сърдечна 

честота при плъхове 

Използва се полифизиологична система Biopac MP150 с модул 

NIBp200A “Small tail noninvasive blood pressure system”. 40 минути след 

последните субкутанни апликации на изследваните медикаменти 

животните се поставят в сух термостат на температура 32°C в 

продължение на 15 минути с цел подготовка за инструменталното 

неинвазивно измерване на сърдечно-съдовите показатели. Експериментите 

се провеждат върху предварително поставени плъхове в рестрейнър, а 

маншон с датчик и трансдюсер се поставя около техните опашки, като по 

този начин се отчитат следните показатели: 

- систолично кръвно налягане (SBP); 



13 

- диастолично кръвно налягане (DBP); 

- сърдечна честота (HR); 

- пулсово налягане (PP) = SBP – DBP; 

- средно артериално налягане (MAP) = DBP + PP/3. 

2.3. Метод за изследване съкратителна активност на изолирани 

съдови ГМ препарати 

За експерименталните изследвания са използвани спираловидно (70° – 

75° спрямо „съдовата ос“) дисекцирани ГМ ивици от a. carotis communis на 

плъх с дължина около 15 mm и ширина 0.9 – 1.1 mm. Препаратите бяха с 

неотстранен ендотел. Механичната активност бе регистрирана 

изометрично. По време на експеримент ГМ ивици се поставяха в тъканна 

вана с Кребсов разтвор (20 ml) – в единия край фиксирани към неподвижен 

стъклен държател, а в другия – към тензодетектори Swema tensodetector 

(Stockholm, Sweden). Разтворът (pH = 7.4; 37°C), със съдържание (mmol/l):  

NaCl – 120; KCl – 5.9; CaCl2 – 2.5; Mg Cl2 – 1.2; NaH2PO4 – 1.2; 

NaHCO – 15.4 и глюкоза – 11.5, бе непрекъснато аериран с газова смес от 

95% О2 и 5% СО2.  

Началното механично напрежение за препаратите, постигнато чрез 

обтягане на тензометричната система бе със стойност, отговаряща на сила 

на опън 10 mN. Изходната стойност на тонуса след период на адаптация се 

приемаше условно за нулева. Лекарство-индуцираните промени, 

контракция или релаксация, се отчитаха относително, съответно като 

положителна или отрицателна промяна, спрямо тази стойност. 

Въздействието с изследваните вещества ставаше чрез добавяне на 

точно определен обем от концентриран разтвор на съответното вещество, 

необходим за постигане на желаната концентрация в тъканната вана. 

Обемът на добавяния разтвор не надвишаваше 1/100 част от обема на 

Кребсовия разтвор в тъканната вана. Виталността на ГМ тъкани бе 

тествана чрез въздействие с 1х10
-6

 mol/l норадреналин в началото на 

експеримента двукратно и в края на всяко въздействие с изследваните 

субстанции (фиг. 1). 
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Фигура 1. Схема на опитната постановка за изометрично регистриране на механична 

активност на ГМ препарати: 1 – вана с Кребсов разтвор; 2 – стъклен държател на 

препаратите; 3 – ГМ препарати; 4 – тензопреобразуватели; 5 – система за аериране;  

6 – многоканално усилващо стъпало; 7 – многоканално записващо устройство;  

8 – микропипета за прибавяне на изследваните вещества; 9 – термостат 

Електрическият сигнал от тензодатчиците, отразяващ съкратителната 

активност на артериалните препарати, се усилваше чрез тензоусилвател K. 

Tesar – D 486 (Germany) или Microtechna (Prague, Czech Republic). 

Записването на механичната активност върху хартиена лента се 

осъществяваше чрез рекордер Linseis polygraph (Selb, Germany). 

2.4. Статистически методи за анализ на получените резултати 

Статистическите анализи на получените данните са проведени с 

програма SPSS (17.0). За всеки от показателите е изчислена средната 

аритметична стойност (mean) и стандартната ѝ грешка (± SEM). За 

определяне на разпределението на получените резултати е проведен 

непараметричен тест Shapiro-Wilk. При нормално разпределение 

стойностите се съпоставят помежду си чрез Independent Sample T-test. При 

нехомогенно разпределение, показателите се сравняват, чрез 

непараметричен Two independent sample test (Mann-Withney U test). При 

всички анализи, стойностите с p < 0.05 се определят като статистически 

значими. 



15 

Получените количествени стойности на лекарство-индуцираните 

промени на тонуса на артериалните ГМ препарати бяха обработени 

статистически с помощта на специализираните програми SPSS (17.0) и 

STATISTICA (Dell Soft) (12.0) и представени като mean ± S.E.M, като при 

сравнение на резултатите бяха използвани методите на вариационния 

анализ. Достоверността бе определяна на база на Student t-test при степен 

на значимост 95% (P < 0.05). 

Таблиците и фигурите са построени чрез програма Microsoft Office 

(2010). Използвани са приложенията MS Word и MS Excel.  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Ефекти на фроватриптан и алмотриптан при теста за 

локомоторна активност „открито поле“ върху интактни женски 

плъхове 

1. 1. Ефекти на фроватриптан при теста за локомоторна активност 

„открито поле“ върху интактни женски плъхове 

При теста за локомоторна активност интактните женски плъхове 

третирани с фроватриптан 2.5 mg/kg и 5 mg/kg показаха статистически (P < 

0.05) значимо дозо-зависимо намаление на броя вертикални движения 

спрямо контролната група (фиг. 2). 

 
Фигура 2. Ефекти на фроватриптан върху вертикална активност на интактни женски 

плъхове; 

*p < 0.05 спрямо контролната група 

Потискащият ефект на фроватриптан върху локомоторната активност 

бихме обяснили с вероятно взаимодействие с 5-HT1A рецепторите, макар че 

в литературата се срещат и противоречиви данни за участието на този 

рецептор в реализирането ѝ. В подкрепа на нашите данни са и тези на 

Bookshire и Jones (2009), които в свое експериментално проучване върху 

мъжки и женски мишки с 5-HT1A рецепторния агонист 8-OH-DPAT също 

наблюдават потисната локомоторна активност. 
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1.2. Ефекти на алмотриптан при теста за локомоторна активност 

„открито поле“ върху интактни женски плъхове 

При проведения тест за двигателна активност с интактни женски 

плъхове инжектирани с алмотриптан в дози 3 mg/kg и 6 mg/kg се установи, 

че само групата третирана с ниската доза алмотриптан успя значимо (P < 

0.05) да повиши броя хоризонтални движения, спрямо контролната група 

третирана само с физиологичен разтвор (фиг. 3). 

 

Фигура 3. Ефекти на алмотриптан върху хоризонтална активност на интактни женски  

плъхове; 

*p < 0.05 спрямо контролната група 

Claassen (1994) в редица свои експериментални проучвания 

установява различия в серотонинергичната медиация при мъжки и женски 

плъхове, по-специално, че при женските плъхове серотонинергичната 

система е с по-голям потенциал. От тук следва и заключението, че 

женските плъхове демонстрират по-засилена и пролонгирана локомоторна 

активност в сравнение с мъжките. До известна степен това твърдение 

корелира с нашите резултати получени за алмотриптан при интактните 

женски животни. Различието в ефектите при женски и мъжки плъхове на 

изследваните триптани бихме го отнесли към изразената естрогенна 

активност на женските животни, която по-лесно се стимулира от 

серотонинови агонисти (Kunimura Y et al, 2015). 
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2. Ефекти на фроватриптан и алмотриптан при теста за 

локомоторна активност „открито поле“ върху женски плъхове с 

модел на мигрена 

2.1. Ефекти на фроватриптан при теста за локомоторна активност 

„открито поле“ върху женски плъхове с модел на мигрена 

При женските плъхове с модел на мигрена, групите третирани 

субкутанно с фроватриптан и в двете дози 2.5 mg/kg и 5 mg/kg успяха 

значимо (P < 0.05) да повишат броя хоризонтални движения спрямо 

моделната групата, на която беше приложен само нитроглицерин (фиг. 4). 

 

Фигура 4. Ефекти на фроватриптан върху хоризонталната активност на женски 

плъхове с модел на мигрена; 

*p < 0.05 спрямо групата третирана с нитроглицерин 

При другия показател за вертикалната активност само групата 

третирана с фроватриптан в доза 2.5 mg/kg и модел, успя статистически 

значимо (P < 0.05) да повиши броя вертикални движения спрямо групата 

инжектирана само с нитроглицерин (фиг. 5). 
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Фигура 5. Ефекти на фроватриптан върху вертикалната активност на женски плъхове с 

модел на мигрена; 

*p < 0.05 спрямо групата третирана с нитроглицерин 

Alex и Pehek (2007) описват възможността на 5-HT1B и други 

серотонинови рецептори да регулират допаминергичната активация и да 

повлияват ГАМК невроните във вентралния среден мозък и серотонинови 

проекции към стриатума, които осъществяват пресинаптична серотонинова 

регулация върху допаминовото освобождаване. Предвид факта, че 

фроватриптан проявява високa агонистична активност към 5-HT1B 

рецепторите и разположението на тези рецептори върху ГАМК неврони във 

вентралния тегментум, води до инхибиция на тоничното потискащо 

въздействие върху допаминергичните неврони, което от своя страна води 

до повишение на допаминовите нива. Всичко това ни дава основание да 

смятаме, за възможно 5-HT1B рецепторно повлияване на локомоторната 

активност при женските плъхове с модел на мигрена. 

3. Ефекти на фроватриптан и алмотриптан при теста за 

локомоторна активност „открито поле“ върху мъжки плъхове с 

модел на мигрена 

3.1. Ефекти на фроватриптан при теста за локомоторна активност 

„открито поле“ върху мъжки плъхове с модел на мигрена 

При теста за двигателна активност проведен върху мъжки плъхове с 

нитроглицеринов модел на мигрена се установи, че само групата третирана 

с фроватриптан 2.5 mg/kg статистически значимо (P < 0.05) повиши броя 
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хоризонтални движения спрямо групата с модел, третирана само с 

нитроглицерин (фиг. 6). 

 

Фигура 6. Ефекти на фроватриптан върху хоризонталната активност на мъжки плъхове 

с модел на мигрена; 

*p < 0.05 спрямо моделната група третирана с нитроглицерин 

При другия показател – вертикална активност и двете групи 

третирани с фроватриптан показаха статистически (P < 0.05) достоверно 

повишение на броя вертикални движения спрямо моделната група с 

нитроглицерин (фиг. 7). 

 

Фигура 7. Ефекти на фроватриптан върху вертикалната активност на мъжки плъхове с 

модел на мигрена; 

*p < 0.05 спрямо моделната група третирана с нитроглицерин 
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Повишената локомоторна активност и при мъжките групи третирани с 

фроватриптан и модел на мигрена се подкрепя от данните и на други 

автори. Например Chaouloff и съавт., (1999), Cheatam & Heal (1993) и 

O‟Neill (1996), твърдят, че 5-HT1B агониста RU24969 повишава 

хоризонталната локомоторна активност на мъжки и женски мишки, но не 

проявява ефект върху вертикалната активност. Не наблюдавахме полови 

различия в общата експлораторна активност на изследваните от нас 

животни с модел на мигрена. 

4. Кардиоваскуларни ефекти на двата селективни серотонинергични 

агониста фроватриптан и алмотриптан след еднократно 

приложение върху гризачи 

4.1. Кардиоваскуларни ефекти на фроватриптан и алмотриптан върху 

интактни женски плъхове 

В третата серия експерименти проведени върху интактни женски 

плъхове се установи, че след еднократно субкутанно третиране 

фроватриптан 2.5 mg/kg, не успя значимо да промени стойностите на 

кръвното налягане (SBP, DBP, MAP, PP) спрямо контролната група (фиг. 

8). Групата, третирана с фроватриптан 5 mg/kg статистически значимо (P < 

0.05) понижи диастоличното кръвно налягане (DBP) и средното 

артериално налягане (MAP) спрямо контролната група инжектирана с 

физиологичен разтвор (фиг. 8). 

 

Фигура 8. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичния агонист фроватриптан след 

еднократно приложение върху интактни женски плъхове; 

*p < 0.05 спрямо контролната групa 
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При анализа на резултатите от интактните женски плъхове третирани 

с алмотриптан и в двете дози 3 mg/kg и 6 mg/kg, се установи, че той 

сигнификантно успя да понижи систоличното налягане (SBP), 

диастоличното налягане (DBP) и средното артериално кръвно налягане 

(MAP) спрямо контролата (фиг. 9). 

 

Фигура 9. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичния агонист алмотриптан след 

еднократно приложение върху интактни женски плъхове; 

*p < 0.05 спрямо контролната групa 

Pagniez и съавт., (1998) наблюдават понижение в кръвното налягане 

(хипотензия) и брадикардия, в свое експериментално проучване върху 

анестезирани плъхове третирани със суматриптан и ризатриптан. Авторите 

го обясняват със слабо участие или липсващо такова на 5-HT1B/1D 

рецепторите, доказвайки го чрез прилагането на 5-HT1B/1D антагонистa 

GR127935, който слабо антагонизира ефектите предизвикани от 

изследваните медикаменти. Като друга вероятна причина отбелязват 

възможността за вторично намален симпатиков съдов тонус. Базирайки се 

на това твърдение бихме обяснили понижението в кръвното налягане и при 

нашите интактни женски плъхове. 

4.2. Кардиоваскуларни ефекти на фроватриптан и алмотриптан върху 

интактни мъжки плъхове 

В третата серия експерименти проведени върху интактни мъжки 

плъхове, еднократното субкутанно приложение на фроватриптан в дози 

2.5 mg/kg и 5 mg/kg показа значимо (P < 0.05) понижение в стойностите на 

кръвното налягане (SBP, DBP, MAP, PP) спрямо контролната група 

животни (фиг. 10).  
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Фигура 10. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичния агонист фроватриптан 

след еднократно приложение върху интактни мъжки плъхове;  

*p < 0.05 спрямо контролната група 

След анализ на резултатите получени за групите интактни мъжки 

плъхове третирани с алмотриптан в дози 3 mg/kg и 6 mg/kg, се установи, 

значимо понижение (P < 0.05) в стойностите на хемодинамичните 

показатели – SBP, DBP, MAP спрямо контролната група инжектирана с 

физиологичен разтвор. При показателя РР не се наблюдаваха значими 

резултати (фиг. 11). 

 

Фигура 11. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичния агонист алмотриптан след 

еднократно приложение върху интактни мъжки плъхове; 

*p < 0.05 спрямо контролната група 
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При другия изследван от нас показател – сърдечна честота (HR) се 

установи, че и четирите групи животни третирани с двата триптана 

фроватриптан в дози 2.5 mg/kg и 5 mg/kg, съответно алмотриптан в дози 

3 mg/kg и 6 mg/kg показаха статистически значимо (P < 0.05) повишение на 

броя удари в минута спрямо контролната група животни. Особено ясно 

изразен резултат се наблюдава при групата третирана с фроватриптан 

5 mg/kg (фиг. 12). 

 

Фигура 12. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичните агонисти фроватриптан 

и алмотриптан върху сърдечната честота след еднократно приложение на интактни 

мъжки плъхове; 

*p < 0.05 спрямо контролната група 

Умерените афинитети на фроватриптан и алмотриптан към 5-HT1A 

рецепторите, бихме сметнали за възможна предпоставка и за понижението 

в хемодинамичните показатели при изследваните от нас интактни плъхове. 

Още повече, че тази вероятност се потвърждава и от Newman-Tancredi и 

съавт., (1997) и Critchley и съавт., (1994), които доказват агонистични 

ефекти на триптани към свръхекспресирани 5-HT1A рецептори, чрез 

селективния 5-HT1A антагонист WAY 100635, който дозо-зависимо 

отслабва хемодинамичните отговори на суматриптан и ризатриптан при 

плъхове. Подобно на нашите резултати за интактните мъжки плъхове 

Valentin и съавт., (1995) в свое експериментално проучване, установяват 

дозо-зависима хипотензия и брадикардия при нормотензивни плъхове след 

интравенозно инжектиране на суматриптан. 
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5. Кардиоваскуларни ефекти на фроватриптан и алмотриптан върху 

женски плъхове с модел на мигрена 

В тази част от експериментите се установи, че при моделната група 

животни третирана с нитроглицерин не се наблюдава значима промяна в 

стойностите на кръвното налягане (SBP, DBP, MAP, PP) спрямо 

контролната група третирана с физиологичен разтвор. При групата 

третирана с модел и фроватриптан 2.5 mg/kg се установи статистически 

значимо (P < 0.05) повишение на дистоличното налягане (DBP) спрямо 

групата третирана само с нитроглицерин. Докато при групата с 

фроватриптан 5 mg/kg не се установи значима промяна в стойностите на 

кръвното налягане (SBP, DBP, MAP, PP) (фиг. 13).  

 

Фигура 13. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичния агонист фроватриптан 

след еднократно приложение върху женски плъхове с модел на мигрена;  

*p < 0.05 – спрямо моделната група третирана с нитроглицерин 

Групата женски плъхове третирана с алмотриптан 3 mg/kg показа 

значимо (P < 0.05) повишение на диастолично налягане (DBP) и средно 

артериално налягане (MAP). Докато животните третирани с алмотриптан 

във високата доза 6 mg/kg не показаха статистически достоверна промяна в 

никой от хемодинамичните показатели (фиг. 14). 
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Фигура 14. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичния агонист алмотриптан след 

еднократно приложение върху женски плъхове с модел на мигрена;  

*p < 0.05 – спрямо моделната група третирана с нитроглицерин 

Съдейки по данните, които се срещат в литературата за ролята на 

5-HT1B/1D рецепторните субтипове в регулацията на кръвното налягане и 

афинитетът на изследваните триптани към тях, в нашите експериментални 

проучвания с интактни мъжки и женски плъхове и такива с модел на 

нитроглицерин-индуцирана мигрена, ефектите им могат да бъдат 

противоположни. Според Ramage & Villalon (2008), активирането на 

5-HT1B рецепторите при плъхове, води до повишение на кръвното 

налягане, докато активирането на 5-HT1D рецепторите го понижава, но това 

е било наблюдавано само в условия на блокирани 5-HT1A рецептори. Друго 

потвърждение за участието на 5-HT1B рецепторите е твърдението на 

Vanmolkot и съавт., (2006), че 5-HT1B рецепторите са с по-висока 

вътремозъчна плътност и че при хора суматриптан и някои други триптани 

второ поколение повишават кръвното налягане, което наблюдавахме и при 

нашите женски плъхове с модел на мигрена. 

6. Кардиоваскуларни ефекти на фроватриптан и алмотриптан върху 

мъжки плъхове с модел на мигрена 

В последната серия физиологични експерименти проведени върху 

мъжки плъхове с модел на мигрена се установи, че моделната група 

животни третирана само с нитроглицерин статистически значимо понижи 

стойностите на SBP (P < 0.05), DBP (P < 0.05) и MAP (P < 0.05), спрямо 
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контролната група третирана само с физиологичен разтвор. За разлика от 

тях групите животни третирани с фроватриптан 2.5 mg/kg и 5 mg/kg не 

успяха да покажат достоверни промени в гореспоменатите показатели 

(фиг. 15).  

 

Фигура 15. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичня агонист фроватриптан след 

еднократно приложение върху мъжки плъхове с модел на мигрена; 
#
p < 0.05 спрямо контролната група третирана с физ. р-р 

При групите третирани с алмотриптан 6 mg/kg, се установи значимо 

(P < 0.05) повишение в стойностите на SBP и MAP спрямо групата 

третирана с нитроглицерин. Животните инжектирани с алмотриптан 

3 mg/kg не успяха статистически значимо да променят никой от 

гореописаните показатели. При показателя PP не се наблюдаваха значими 

промени при никоя от третираните групи плъхове (фиг. 16). 
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Фигура 16. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичня агонист алмотриптан след 

еднократно приложение върху мъжки плъхове с модел на мигрена; 
#
p < 0.05 – спрямо контролната група третирана с физ. р-р; 

*p < 0.05 – спрямо моделната група третирана с нитроглицерин 

При изследвания друг показател – сърдечна честота (HR) плъховете 

третирани само с модел успяха статистически значимо (P < 0.05) да 

повишат сърдечната честота спрямо контролната група. Групите третирани 

субкутанно с фроватриптан в дози 2.5 mg/kg и 5 mg/kg сигнификантно (P < 

0.05) понижиха броя сърдечни удари в минута, спрямо моделната група 

третирана само с нитроглицерин. Докато двете групи животни 

инжектирани с алмотриптан във висока и ниска доза, не успяха достоверно 

да променят този сърдечно-съдов показател (фиг. 17). 
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Фигура 17. Кардиоваскуларни ефекти на серотонинергичните агонисти фроватриптан 

и алмотриптан върху сърдечната честота след еднократно приложение на мъжки 

плъхове с модел на мигрена; 

*p < 0.05 спрямо моделната група третирана с нитроглицерин;  

#p < 0.05 спрямо контролната група третирана с физ. р-р 

Понижението на SBP, DBP и MAP след прилагането на NTG при 

изследваните от нас мъжки плъхове с модел на мигрена се потвърждава и 

от Tassoreli & Joseph (1995), които описват, че високите дози NTG 

(10 mg/kg) предизвикват очевидно и пролонгирано понижение на кръвното 

налягане при плъхове, което е и очаквано предвид активацията на цГМФ и 

настъпващата вазодилатация и релаксация на артерии и вени. Според 

други литературни данни пътят на приложение също оказва ефект върху 

кръвното налягане. Например при интраперитонеално прилагане, NTG се 

метаболизира чрез first pass effect в черния дроб и възможността да влезе в 

контакт с част от мезентериалните съдове, не бива да бъде пренебрегвана. 

Дилатацията на тези съдове може да бъде достатъчна, за преходно венозно 

кръвонапълване и последващо понижение в кръвното налягане (Heinzow & 

Ziegler (1981). 

Повишената сърдечна честота при моделната група с NTG бихме 

обяснили с възникнал барорецепторен рефлекторен механизъм и нормално 

функциониращ синусов възел (Gori и съавт., 2002). 

При изследваните от нас мъжки и женски плъхове с модел на мигрена 

не се установиха значими различия между двата пола. Трябва да се има 

предвид и факта, че при провеждането на експериментите, влияние оказва 

и поставянето на животното в ограничителния рестрейнър, което би могло 
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да се тълкува като вероятен стресов фактор, повлияващ хемодинамиката на 

животните. 

7. Ефекти на алмотриптан и фроватриптан върху съкратителната 

активност на изолирани ГМ препарати от a. carotis communis 

В серия експерименти бе проучено влиянието на фроватриптан и 

алмотриптан върху съкратителната активност на изолирани ГМ препарати 

от каротидна артерия на плъх. Включване на този тип експерименти се 

основава на практиката, че при изясняване активността на антимигренозни 

лекарствени сpедства в експериментални модели на мигрена, се извършват 

проучвания върху извънмозъчни съдове, в това число и върху такива от 

каротидна артерия. Изхождахме и от факта, че ГМ (в частност съдови) са 

особено подходящ обект за провеждане на подобни изследвания, доколкото 

клетките им разполагат с широк набор от разнообразни рецептори.  

Теоретично всички триптани принадлежат към групата на 5-НТ1В/1D 

рецепторните агонисти и се очаква да имат сходни фармакологични ефекти. 

В действителност нашите експерименти показват значими различия в 

ефектите на фроватриптан и алмотриптан при въздействието им върху 

артериалните препарати в концентрационния диапазон 1x10
-7

 mol/l – 1x10
-4 

mol/l. И двете лекарствени средства повлияват механичната активност на 

ГМ препарати. Установихме, че с повишаване на концентрацията, 

алмотриптан предизвиква нарастващи по сила съкращения, които 

достоверно (P < 0.05) се редуцират след претретиране с 1x10
-5

 mol/l 

метисергид – от 0.4 ± 0.1 mN на 0.08 ± 0.05 mN (n = 6; за въздействие с 

1x10
-5

 mol/l алмотриптан) (фиг. 18). 
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Фигура 18. Концентрация/ефект зависимости на алмотриптан-индуцирани контракции 

на тонуса на ГМ препарати от a. carotis communis, регистрирани изометрично 10 min 

след въздействие с лекарственото средство. (1) – 1x10
-6

 mol/l, (2) – 1x10
-5

 mol/l, (3) – 

1x10
-4

 mol/l; (n = 9). Сравнени са реакциите, причинени от 1x10
-5

 mol/l и 1x10
-4

 mol/l с 

тези от 1x10
-6

 mol/l алмотриптан; * – P < 0.05. 

Концентрация/ефект зависимостта на фроватриптан е сложна и има 

характер на сигмоидна бимодална крива. В диапазона (1x10
-7

 – 1x10
-5 

mol/l) 

лекарственото средство провокира ГМ контракция, с максимална 

амплитуда при 1x10
-6 

mol/l (фиг. 19).  

Считаме, че възбудното влияние върху механичната активност на ГМ 

препарати, подобно на това на алмотриптан, е следствие от активиране на 

5-HT1B/1D рецептори, които, в това състояние, контрахират изолирани 

артериални препарати от човек и от различни животински видове. Това 

наше твърдение е въз основа достоверното (P < 0.05) понижаване силата на 

триптан-индуцираните контракции от 0.4 ± 0.03 mN на 0.1 ± 0.04 mN (n = 

5) в присъствие на неселективния 5-НТ рецепторен блокер метисергид 

(1x10
-5

 mol/l). 

Подобно заключение, относно контрактилното действие на 

изследваните триптани, може да бъде обосновано и чрез резултати от 

проучванията на Massen Van Den Brink и съавт., (1998, 2000), които 

наблюдават прояви на вазоконстрикторна активност на редица 

представители от групата на триптаните (ризатриптан, суматриптан, 

елетриптан и золмитриптан) върху изолирани артерии, следствие 

активиране на експресирани в съдовата стена 5-НТ1В рецептори, (Nilsson и 

съавт., 1999; 1999 а). 
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Фигура 19. Концентрация/ефект зависимости на фроватриптан-индуцирани реакции 

върху тонуса на ГМ-препарати от a. carotis communis, регистрирани изометрично 6 min 

след въздействие с лекарствeното средство. (1) – 1x10
-7

 mol/l, (2) – 1x10
-6

 mol/l, (3) – 

5x10
-6

 mol/l, (4) – 1x10
-5 

(5) – 5x10
-5

 mol/l и (6) – 1x10
-4 

mol/l; (n = 9). Сравнениeто е на 

реакците, причинени от концентрации в интервала 1x10
-6

 mol/l – 1x10
-4

 mol/l с тези на 

фроватриптан 1x10
-7

 mol/l; * – P < 0.05. 

При по-високи концентрации фроватриптан, нетипично за останалите 

триптани, релаксира ГМ препарати. В отделни експерименти релаксацията 

е предхождана от краткотрайно съкращение.  

Още Vanhoutte (1986) наблюдава, че в изолирани кръвоносни съдове 

серотонинът може да причини разнопосочни по характер реакции – 

контракция или релаксация в зависимост от животинския вид, 

изследваните съдове и използваната концентрация.  

Нашите резултати и съществуващата литература дават основание да 

потърсим задоволително обяснение на неспецифичния за действието на 

триптаните ефект в няколко насоки. 

Както вече бе посочено по-горе фроватриптан проявява афинитет към 

5-HT7 рецептори. Това са метаботропни, G-протеин свързани рецептори 

(Gs), които повишават аденилатциклазната активност и вътреклетъчното 

ниво на цАМФ (Guseva и съавт., 2014). Експресиране на подобни 

рецептори, освен в ЦНС и периферната нервна система, е установено и в 

гладкомускулни клетки и кръвоносни съдове на сърдечно-съдовата 

система, където медиират релаксация в артерии и вени (Matthys и съавт., 

2011). 
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Фигура 20. Фроватриптан (5x10
-5 

mol/l)-индуцирани релаксации на ГМ препарати от a. 

carotis communis, (1) – контролни и (2) – на фона на 1x10
-5 

mol/l метисергид. 

Сравнението е направено между двата вида релаксации; * – P < 0.05. 

Добре известно е, че повишаване на клетъчното ниво на цАМФ и 

активиране на протеин киназа А (PKA) повлиява процесите в 

съкратителния апарат на ГМ тъкани в посока на трайна ГМ релаксация. 

Самата ЛВМПК е основен таргетен ензим на PKA, като фосфорилирането 

ѝ инхибира нейната активност и води непосредствено до ГМ релаксация 

(Сперелакис, 1988).  

Активираната ПКА, фосфорилира и други протеини, участници във 

възбудно-съкратителните механизми на ГМ: рианодинов рецептор, 

фосфоламбан (Li и съавт., 2002), L-тип мембранни Ca
2+ 

канали (Groschner и 

съавт., 1995), някои типове мембранни K
+
 канали (Cheranov & Jaggar 2004), 

които хиперполяризират клетъчните мембрани. 

По този начин повишеното ниво на цАМФ респективно активирането 

на PKA, повлиява съкратителната активност на ГМ чрез разнообразни 

механизми, всеки от които поотделно и всички заедно провокират в 

повечето случаи ГМ релаксация.  

Фроватриптан-индуцираната релаксация е достоверно понижена на 

фона на метисергид (фиг. 20). Вероятно неселективният 5-НТ рецепторен 

блокер купира част от релаксационния ефект на 5.10
-5

 mol/l фроватриптан, 

причинен от активиране на 5-HT7 рецептори. Съхраняване на известна част 
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от фроватриптан-индуцираната ГМ релаксация в присъствие на метисергид 

показва вероятно участие и на други посредници, причиняващи 

специфичното за фроватриптан и нехарактерно за групата на триптаните 

релаксационно действие върху артериални ГМ. 

Съществуват данни, че фроватриптан проявява известен афинитет към 

α адренергичните рецептори. В частност са доказани прояви на 

агонистична активност на лекарственото средство към алфа-1(α1) 

адренергични рецептори (Comer, 2002). 

Алфа-1 адренорецепторите изпълняват важна роля в много 

физиологични процеси, включително и в регулацията на съдовия тонус и 

кръвното налягане при хора и животни (Willems и съавт., 2001). 

Достоверното редуциране на фроватриптан-причинената релаксация 

от неспецифичния α1 блокер празозин (фиг. 21) ги определя и като основни 

участници в нейното развитие. 

 

Фигура 21. Фроватриптан (5x10
-5 

mol/l)-индуцирани релаксации на ГМ препарати (n = 

8) от a. carotis communis, (1) – контролни и (2) – в присъствие на 1x10
-6 

mol/l празозин. 

Сравнението е направено между двата вида релаксации; * – P < 0.05. 

От посочените подтипове само за α1D рецепторите съществуват 

литературни данни, че предизвикат релаксация на съдови ГМ. Счита се, че 

pелаксиращото действие на α1D рецептори се дължи на стимулиране на 

локална продукция и освобождаване на NO от съдовия ендотел (Zschauer и 

съавт., 1997; Boer и съавт., 1999). 
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Резултатът от нашите in vitro проучвания позволява хипотезата, че 

нарастването на лекарствената концентрация в тъканната вана (5.10
-5

 mol/l 

и повече) увеличава афинитета на фроватриптан към α1D рецептори и 

съответно ролята им в тоталната фроватриптан-индуцирана α1 ГМ реакция. 

Много автори приемат NO, като един от най-мощните вазодилататори. 

NO активира разтворимата гуанилатциклаза (ГЦ), стимулира синтеза на 

цГМФ и активира протеин киназа G (PKG) (Carvajal и съавт., 2000). 

Последната, фосфорилирайки лековерижната миозинова фосфатаза я 

активира и причинява ГМ релаксация, поради дефосфорилиране на 

миозиновата лека верига (MLC20) (Chotigeat съавт., 2007).  

Възможността за инхибиция на ГМ съкратителна активност от PKG е 

многостранна – фосфорилиране и инактивиране на мембранни 

потенциалзависими L-тип Ca
2+ 

канали, фосфорилиране и активиране на 

мембранни и саркоплазмени Ca
2+

 помпи. 

Нашите експерименти демонстрират сложния сигмоидален характер 

на фроватриптан-индуцираните ефекти върху изолирани каротидни съдови 

тъкани. Изхождайки от съществуващите литературни данни може да се 

приеме, че лекарственото средство активира едновременно различни 

типове мембранни рецептори, както и влияе върху синтеза и 

освобождаването на вазоактивни субстанции. Активирането на част от тези 

рецептори причинява вазоконстрикция, а на други – вазодилатация. 

Данните за трети (α1D рецептори) са противоречеви и съществено зависят 

от обекта на изследователски интерес (в случая тъкани от стената на a. 

carotis communis на плъх – дилатация (De Andrade и съавт., 2006).  

Нашите изследвания позволяват хипотезата, че характерът на 

фроватриптан-индуцираните ефекти може да се разглежда като 

„алгебрична“ сума от ефектите на всеки от посочените фактори. При 

концентрации на фроватриптан, по-малки от 1.10
-5

 mol/l превалират ефекти 

от активиране на рецептори и на субстанции, провокиращи контракция. 

При концентрации, надвишаващи по-горе посочената, тоталният 

физиологичен отговор на третираните ГМ препарати се променя по 

характер и се трансформира в релаксационен.  

Считаме, че установените данни за различия в действието на двата 

триптана върху артериалните ГМ тъкани вероятно се дължат на техни 

специфични фармакодинамични особености и разлики в афинитета към 

отделни 5-НТ- и α-адренергични рецептори. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Според обекта на изследване и преследваните цели проведените 

експерименти бяха ориентирани в две направления: 

1) In vivo сравнително изследване ефектите на фроватриптан и 

алмотриптан върху локомоторната активност и хемодинамични 

показатели на интактни мъжки и женски плъхове и на такива с модел 

на мигрена. 

2) In vitro проучване влиянието на фроватриптан и алмотриптан върху 

съкратителната активност на изолирани препарати от a. carotis 

communis на плъх. 

Експерименталните данни от теста „открито поле“ позволяват 

становището, че при групите с интактни плъхове и двата триптана 

редуцират изследователската двигателна активност или въобще не я 

променят. При животните с модел на мигрена третирани с фроватриптан, 

бе наблюдаван противоположен ефект – увеличена изследователска 

двигателна активност. Алмотриптан не показа подобни ефекти. 

Анализът на сърдечно-съдовите ефекти на двата триптана 

демонстрира противоречиви резултати при интактните животни и такива, 

участващи в моделни групи. Установихме понижение в стойностите на 

проучваните от нас хемодинамични показатели при интактни животни, но 

повишена сърдечна честота се наблюдаваше само при мъжките плъхове. 

Тези данни в известна степен потвърждават сърдечно-съдовия профил на 

безопасност на триптаните описван в литературата. 

При животните с модел на мигрена изследваните триптани показват 

абнормно повишение на регистрираните хемодинамични показатели, на 

фона на пониженото кръвно налягане при моделните групи, третирани 

само с нитроглицерин, при които се установи и рефлекторна тахикардия. 

In vitro изследвания с фроватриптан и алмотриптан допълниха 

представата за потенциала им да повлияят съдовия тонус и за възможна 

корелация на тези промени с проявените от тях кардиоваскуларни ефекти.  

Алмотриптан показа концентрация-зависима контракция, докато 

фроватриптан във високи концентрации предизвика ГМ релаксация, което 

може да се асоциира с пониженото кръвно налягане, регистрирано при 

интактните плъхове. Противоречивите реакции при нашите in vitro 

проучвания бихме отдали на различия в рецепторния афинитет на 

медикаментите към периферните серотонинови и адренергични рецептори.  
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ИЗВОДИ 

1. Селективните серотонинови агонисти фроватриптан и алмотриптан 

слабо повлияват локомоторната активност на интактни женски 

плъхове, а не показват ефект върху мъжките плъхове. 

2. Фроватриптан стимулира локомоторната активност на женски и 

мъжки плъхове с модел на мигрена, докато алмотриптан не показа 

ефект по този тест и при двата пола плъхове с модел. 

3. Селективните серотонинови агонисти фроватриптан и алмотриптан 

понижиха систолното, диастолното и средното артериално кръвно 

налягане при женски интактни плъхове, без да променят пулсовото 

налягане и сърдечна честота. При мъжките интактни животни те също 

понижиха артериалното кръвно налягане, но показаха тахикарден 

ефект.  

4. При женските плъхове с нитроглицерин-индуциран мигренозен 

пристъп фроватриптан и алмотриптан не промениха съществено 

артериалното кръвно налягане и сърдечна честота, докато при 

мъжките животни алмотриптан антагонизира ефекта на 

нитроглицерина само върху артериалното налягане, а фроватриптан 

антагонизира само тахикардията, предизвикана от нитроглицерин.  

5. Серотониновите агонисти алмотриптан и фроватриптан по различен 

начин повлияват състоянието на ГМ, изолирани от a. carotis communis. 

С увеличаване на концентрацията алмотриптан (1x10
-6 

– 1x10
-4 

mol/l) 

причинява нарастващи по сила контракции, докато характерът на 

ефектите на фроватриптан е концентрация обусловен. В диапазона от 

1.10
-7 

mol/l до 1.10
-5 

mol/l фроватриптан контрахира ГМ препарати, а 

при по-високи концентрации ги релаксира. 

6. Контрактилните ефекти на алмотриптан са следствие от влиянието му 

върху 5-HT1B/1D рецептори. Фроватриптан-индуцираната реакция е 

резултат от концентрация зависима доминация на един от двата 

противоположни по характер процеси: контракция, причинена от 

действие на лекарственото средство върху 5-HT1B/1D и α1A/B рецептори 

и релаксация, провокирана от специфично взаимодействие на 

фроватриптан с 5-HT7 и α1D рецептори. 
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ПРИНОСИ 

1. С предимно теоретичен характер 

1.1. За първи път е установен ефекта на серотониновите агонисти 

фроватриптан и алмотриптан върху локомоторната активност по теста 

„открито поле“ на интактни мъжки и женски плъхове. 

1.2. Установено е, че фроватриптан проявява стимулиращ локомоторната 

активност ефект на женски и мъжки плъхове с модел на 

нитроглицерин-предизвикан остър мигренозен пристъп, докато 

алмотриптан не проявява такъв ефект. 

1.3. За първи път са показани полови различия в ефектите на 

фроватриптан и алмотриптан върху хемодинамичния показател 

сърдечна честота. Женските животни не показват промяна в 

сърдечната честота, докато мъжките проявяват тахикарден ефект. 

1.4. Установен е ефекта на фроватриптан и алмотриптан при двата пола 

плъхове с модел на мигрена върху артериалното кръвно налягане и 

сърдечна честота – при женските животни тези показатели не се 

променят съществено, докато при мъжките се наблюдава 

антагонизиране на хипотензивния ефект от алмотриптан и на 

тахикардията от фроватриптан. 

1.5. Установено е in vitro, че характерът на ефектите на фроватриптан 

върху съкратителната активност на изолирани тъкани от a. carotis 

communis на плъх, в концентрации (1х10
-7

 mol/l – 1х10
-4

 mol/l), 

съизмерими с употребяваните при терапия дози, силно зависят от 

лекарствената концентрация. 

1.6. Наблюдаван e парадоксален за триптаните, неописан в литературата 

релаксационен ефект, причинен от фроватриптан (концентрация 

> 1х10
-5

 mol/l) върху съкратителната активност на изолирани тъкани 

от a. carotis communis на плъх и е изяснен пораждащият го механизъм. 

2. С предимно приложен характер 

2.1. Моделът с прилагане на нитроглицерин на плъхове е удобен за 

изследване на антимигренозни средства в експерименталната 

медицина. 

2.2. Сигмоидалният характер в ефекта на фроватриптан върху изолирана 

каротидна артерия има потенциално клинично значение при 

прилагането му като антимигренозно средство.  
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SUMMARY 

The introduction of the second generation triptans in clinical and 

experimental practice was considered as a major advance in the whole 

pharmacotherapeutical strategy in the treatment of migraine. Despite the fact 

that triptans were designed to have relatively similar antimigraine activity and a 

profile of side effects, there are some studies that show some controversies in 

their cardiovascular safety and sustainability.  

Frovatriptan is a second generation triptan with proven strong 5-HT1B/1D 

serotonergic agonism, and not so strong 5-HT1A/7 receptor affinity. Its 

pharmacokinetics are characterized with a long t1/2 (around 15 – 27 hours), 

which makes it one of the most effective antimigraine drugs.  

On the other side, as a triptan, almotriptan possesses not only the typical 

strong 5-HT1B/1D receptor agonist activity, but there is scientific data showing its 

affinity towards the 5-HT1F receptor. Almotriptan has a good profile of 

tolerability and safety and a relatively low side effect potential from the vascular 

system. That was to be proven in our in vitro studies. Moreover almotriptan is 

the first triptan that has been approved for the treatment of teenage migraine.  

Available experimental and clinical data shows that research in detailed 

mechanisms of action of triptan drugs on appropriate experimental models still 

remains. 

Aim of our study was to assess the impact of both the serotonergic agonists 

frovatriptan and almotriptan on locomotor functions, haemodynamics and 

particularly on their vascular smooth muscles potential and activity.  

Locomotor functions were assessed by the „open field‟ test and the 

following parameters were observed: horizontal and vertical activity of rats. On 

the other hand the haemodynamic parameters that we established were: systolic 

blood pressure, diastolic blood pressure, pulse pressure, mean arterial blood 

pressure and heart rate.  

The held experimental research data permitted us to conclude that 

increased locomotor functions of model rat groups are due to their allodynia 

after nitroglycerin administration. As for the intact rat groups we observed 

decreased locomotor activity most probably because of some 5-HT1A receptor 

activation. Moreover intact rats showed better cardiovascular effects after 

almotriptan and frovatriptan administration compared to the model experimental 

groups. 

Our in vitro studies showed more beneficial profile of vascular reactions in 

frovatriptan treated rats compared to the almotriptan. The contractile effects of 
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almotriptan are due to binding to 5-HT1B/1D receptors. Frovatriptan-induced 

reactions is a result of concentration relationship – domination of contraction, 

caused by binding to 5-HT1B/1D and α1A/B receptors or relaxation, provoked by 

specific binding to 5-HT7 and α1D receptors. 

In conclusion we may say that our experimental analysis for in vivo and in 

vitro effects of both almotriptan and frovatriptan will contribute to determining 

their potential benefits on exploratory activity and cardiovascular safety in 

clinical practice as well as their in vitro effects on carotid artery.  
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