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ВЪВЕДЕНИЕ 

Паркинсоновата болест (ПБ) е второто най-разпространено невродегенеративно 

заболяване, засягащо предимно хора над 65 годишна възраст (Lees AJ et al. 2009). 

Заболяването се характериза със загуба на 50-70% от допаминергичните неврони в 

субстанция нигра (SNc) и силно снижаване нивото на допамин в SNc и стриатума. 

Основните симптоми на болестта са темор, ригидност, брадикинезия, постурална 

нестабилност. Немоторните симптоми често са подценявани и недиагностицирани, но 

са от важно значение са качеството на живот на пациентите (Chaudhuri KR et al. 2006). 

Такива са например: нарушения на съня, депресия, апатия, болков синдром, запек, 

инконтиненция на урина и фекалии, нарушения в мириса и други. Те могат да се появат 

в напредналите стадии на болестта, но могат и да предшестват появата на моторните 

симптоми. 

Когнитивният дефицит е един от недвигателните симптоми на ПБ, който може 

да варира от леки нарушения във възможността за запаметяване и обучение до тежко 

нарушение на интелектуалните функции и деменция (Wang YQ et al. 2015). В научната 

литература данните за въздействието на антипаркинсоновите средства върху 

когнитивните функции при пациенти с ПБ  са малко. Повечето клинични и 

предклинични проучвания са ориентирани към прилагането на различни 

антипаркиноснови средства за повлияване на моторната симптоматика характерна за 

болестта. Допаминът е невромедиатор с ключова роля в патогенезата и прогресията на 

заболяването. Той участва и във формирането и регулирането на когнитивните функци, 

като внимание, обучение, памет, пространствена ориентация (Jain S, 2011). Създаването 

на адекватни експериментални модели на Паркинсонова болест позволява реална 

оценка на допаминовия агонист (прамипексол) и инхибитора на допаминовия 

метаболизъм (толкапон) върху когницията. Литературните данни за прамипексола са 

изключително противоречиви - някои учени отчитат подобряване на когницията, 

докато други смятат че тя се влошава под действие на препарата. Наличната 

информация за ефектите на толкапона върху когнитивните процеси е доста оскъдна. 

Експерименталното изследване на прамипексол и толкапон ще позволи получаването 

на нови данни за техните ефекти върху процесите на обучение и памет. 

Една от хипотезите по отношение дегенерацията на  допаминергичните неврони 

допуска, че ПБ се дължи на микроглиална активация, предизвикваща промяна в 

цитокиновите нива. При пациенти с ПБ значително са повишени стойностите на 

проинфламаторните цитокини: TNFα, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6 (Koziorowski D et al. 2012). 
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Установено е и присъствието на антиинфламаторни цитокини като TGFα, TGFβ и IL-

10, което предполага наличието на антиинфламаторна микроглия (Martinez AA et al. 

2015). Изследването на противовъзпалителната активност на толкапон и прамипексол и 

влиянието им върху нивата на про- и антиинфламаторни цитокини ще допринесе за 

изясняване на допълнителния терапевтичен ефект при ПБ, различен от 

допаминергичния механизъм на действие.  
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ЦЕЛ 

Цел на настоящето проучване е да се установят в експериментални условия 

ефектите на допаминергичните средства прамипексол и толкапон върху процесите на 

обучение и памет, противовъзпалителна и имуномодулираща активност. 

ЗАДАЧИ 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Да се изследват ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и 

памет при интактни плъхове. 

2. Да се изследват ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и 

памет при плъхове с халоперидол-предизвикана допаминова блокада. 

 3. Да се изследват ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и 

памет при експериментален модел на Паркинсонова болест, предизвикани с резерпин. 

4. Да се проучи противовъзпалителния ефект на прамипексол и толкапон върху 

карагенинов модел на остро ексудативно възпаление. 

5. Да се определи влиянието на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и 

памет, серумните нива на BDNF, провъзпалителния цитокин TNF-α, 

противовъзпалителните цитокини TGF-ß1 и IL-10 при ЛПЗ-индуциран модел на 

Паркинсонова болест. 

6. Да се определи влиянието на прамипексол и толкапон върху серумните нива на 

BDNF, провъзпалителния цитокин TNF-α, противовъзпалителните цитокини TGF-ß1 и 

IL-10 при модел на остро възпаление след еднократно въвеждане на липополизахарид 

от E. Coli O55. 

7. Да се изследват ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и 

памет при плъхове с модел на диазепам-индуцирана антероградна амнезия. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

I. In vivo проучване върху лабораторни плъхове. 

1.Животни и експериментални серии 

       Използвани са 456 мъжки плъха порода Wistar със средно тегло 140 g. Отглеждани 

са при стандартни лабораторни условия: 12:12 часа тъмно-светъл цикъл, 45 % влажност 

на въздуха , температура 22 ± 1
0 

C и свободен достъп до храна и вода. Експериментите 

са одобрени от Комисията по етика към животните на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ) с разрешително номер № 132/09.12.2015 година и 

Етична комисия към Медицински Университет - Пловдив с протокол № 2/19.04.2018. 

За изследване ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на 

обучение и памет при интактни плъхове  животните са разделени чрез случаен подбор 

както следва: контрола с физ. р-р, прамипексол в дози 0,5; 1 и 3 мг/кг тт и толкапон в 

дози 5; 15 и 30 мг/кг тт. 

За изследване ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на 

обучение и памет при плъхове с халоперидол-предизвикана допаминова блокада 

животните са разделени чрез случаен подбор както следва: контрола с физ. р-р, 

контрола с халоперидол, три групи с НР и РМХ в дози 0,5; 1 и 3 мг/кг тт, три групи с 

НР и ТСР толкапон в дози 5; 15 и 30 мг/кг тт. 

За изследване ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на 

обучение и памет при плъхове с резерпинов модел на Паркинсонова болест животните 

са разделени чрез случаен подбор както следва: контрола с физ. р-р, контрола с 

резерпин, три групи с RES и РМХ в дози 0,5; 1 и 3 мг/кг тт, три групи с RES и ТСР 

толкапон в дози 5; 15 и 30 мг/кг тт. 

За изследване ефектите на прамипексол и толкапон върху процесите на 

обучение и памет при плъхове с диазепам-предизвикана амнезия животните са 

разделени чрез случаен подбор както следва: контрола с физ. р-р, контрола с диазепам, 

три групи с DZP и РМХ в дози 0,5; 1 и 3 мг/кг тт, три групи с DZP и ТСР толкапон в 

дози 5; 15 и 30 мг/кг тт. 

За изпитване противовъзпалителния ефект на прамипексол и толкапон при 

карагенинов модел на възпаление животните са разделени чрез случаен подбор както 

следва: контрола с физ. р-р, контрола с диклофенак, три групи с РМХ в дози 0,5; 1 и 3 

мг/кг тт, три групи с ТСР толкапон в дози 5; 15 и 30 мг/кг тт. 
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За изследване влиянието на  прамипексол и толкапон върху серумните нива на 

BDNF, про-възпалителния цитокин TNFα  и противовъзпалителните цитокини TGFß и 

IL-10  след еднократно и многократно инжектиране на липополизахарид животните са 

разделени чрез случаен подбор както следва: контрола с физ. р-р, контрола с 

липополизахарид, две групи с ЛПЗ и РМХ в дози 1 и 3 мг/кг тт, две групи с ЛПЗ и  ТСР 

толкапон в дози 15 и 30 мг/кг тт. 

За изследване ефекта на РМХ и ТСР върху процесите на обучение и памет върху 

плъхове с ЛПЗ-индуциран модел на ПБ животните са разделени чрез случаен подбор 

както следва: контрола с физ. р-р, контрола с ЛПЗ, три групи с ЛПЗ и РМХ в дози 0,5; 1 

и 3 мг/кг тт, три групи с ЛПЗ и ТСР толкапон в дози 5; 15 и 30 мг/кг тт. 

При всички експерименти животните са третирани с РМХ (р.о.) и ТСР (р.о.) в 

продължение на 7 дни преди да бъдат тествани на съответните апарати. Халоперидолът 

и диазепамът бяха прилагани (i.p.) само в дните на тестване, 60 минути преди 

изследваните вещества. Резерпинът беше прилаган (s.c.) в продължение на 5 дни преди 

началото на тестване, 60 минути преди РМХ и ТСР. Карагенинът беше приложен 

еднократно интраплантарно в деня на тестване, 60 минути след изследваните вещества. 

При теста с еднократно въвеждане на ЛПЗ, на 8
мия

 ден, непосредствено след третиране 

със съответните препарати се въвежда (i.p.) единична доза на ЛПЗ 250 мкг/кг т.т. На 

4
тия 

час се взема венозна кръв за имунологично изследване. При постановката с 

многократно инжектиране на ЛПЗ, същия се въвежда в 5 последователни дни, като 

кръвните проби се вземат на 20
ти

 ден след приключване на експериментите.  

2. Използвани екпериментални методи 

2.1. Методи за изследване на обучение и памет 

2.1.1. Метод за активно обучение (TWAAT, Shuttle-box test): Стандартният 

апарат (Ugo Basile, Italy) е разделен на две помещения чрез вертикална преграда с отвор 

в центъра, през който преминават плъховете. Подът представлява решетка от 

успоредно разположени метални пръчки. На тавана е монтирана лампа подаваща 

светлинен сигнал едновременно със звуковия дразнител (условни стимули). 

Обучителна програма е от 30 тренировки със следните параметри: едновременно 

приложени светлинен и звуков дразнител (670 Hz, 70 dB) в продължение на 6 секунди, 

последван от 0.4 mA електрическа стимулация по решетъчния под на клетката с 

продължителност 3 секунди. Паузата между отделните тренировки е 12 секунди. 

Обучителната сесия е 4 последователни дни. Тестът за краткосрочна памет е на 5
ти

 ден, 
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а тестът за дълготрайни паметови следи на 12
ти

 ден. Отчитат се: брой на условни и 

безусловни отговори.   

2.1.2.  Методи за пасивно обучение: 

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

и step-down тест). 

2.1.2.1. Step-through test: Апаратът има светло и тъмно отделение, разделени чрез 

плъзгаща се врата. Експерименталния ден включва 3 тренировки през 60 минути по 

програма със следните параметри: период от 7 секунди преди отваряне на вратата, 

последван от 12 секунди на отворена врата. Животното се поставя в светлото 

помещение, като след навлизане в тъмното помещение, врататa се затваря и то е 

подложено на краткотраен наказателен стимул (електически ток – 0,4 mA за 9 сек).  

Ако плъхът не премине в тъмното помещение се включва брояч за време, отчитащ 

максимално време от 180 ± 2 секунди. Обучителната сесия е 2 последователни дни. 

Тестовете за памет са на 3
ти

 (краткосрочна) и 10
ти

 (дългосрочна) ден. За критерий на 

обученост се приема престой в светлото помещение за 178 секунди при 2 

последователни тренировки. 

2.1.2.2.Step-down test: Използва се стандартна клетка, с пластмасова вибрираща 

платформа в средата. Всеки експериментален ден включва 2 тренировки през 60 

минути. Обучителната сесия се провежда в 2 последователни дни, на 3
ти

 ден е теста за 

краткосрочна, а на 8
ми

 ден - за дългосрочна памет. Отчита се латентното време за 

реакция – слизане от платформата с 3 или 4 лапи. За критерий на обученост се приема 

60 секунди престой върху платформата, при 2 последователни тренировки.  

2.1.3.Методи за изследване на пространствена памет 

  2.1.3.1. Повдигнат Т-лабиринт: Тестът се основава на спонтано или стимулирано 

чрез храна редуване на рамената на Т-лабиринта. В нашия случай използваме втория 

вариант. Животните се оставят без храна за 24 часа преди експеримента. Протоколът 

включва 1 опознавателна  и 10 тренировъчни сесии, през интервал от 5 минути.  Всеки 

път се отчита в кое рамо най-напред е влязло животното - в празното или това с 

храната. Изчислява се индекс на пространствената памет – брой правилни избори, от 

общия брой проведени сесии. 

2.1.3.2. Y-лабиринт: базиран е на естествената склонност на гризачите да 

изследват новото, непознатото. У-лабиринтът се състои от три рамена –А, В и С. 

Отбелязва се последователността на влизане в различните рамена. Алтернацията  е 
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последователното влизане на гризача в трите рамена, напр. АСВ, САВ, АВС, ВСА. 

Животното се наблюдава еднократно в продължение на 5 минути. Тестът се провежда в 

два последователни дни. Изчислява се процентът спонтанни алтернации (S%). 

2.1.3.3 Опознавателен/разпознаватален тест (ORT): Изследването се провежда в 

два последователни дни. Протоколът включва фаза на хабитуация, на опознаване и тест 

фаза (всяка по 5 мин). През фазата на хабитуация животното свободно изследва 

територията без присъствието на обектите. През опознавателната фаза в тестовата 

обстановка са поставени два идентични обекта (А+А). При теста за памет животното се 

поставя в същата среда  с два предмета, единият е познат, а другият е нов, но подобен 

на познатия (А+В). Отчита се времето прекарано в обследване на новия и стария обект. 

Изчислява се разпознавателен индекс (RI).  

2.1.4. Метод за оценка на локо-моторната активност: 

Използва се автоматизиран апарат за оценка на спонтанните вертикални и 

хоризонтални движения на животните за период от 5 мин.   

2.2. Методи за изследване на противовъзпалително действие. 

2. 2. 1. Оток на задната лапка на плъх, предизвикан с въвеждането на карагенин 

Използвхме апарат плетизмометър. Преди въвеждането на карагенин се измерва обема 

на задната дясна лапа на животните от всички групи. След това в задната дясна лапа на 

всички животни се инжектира 0,1 мл от 1% разтвор на карагенин  в 0,9% натриев 

хлорид за предизвикване на карагенинов оток  След инжектирането на карагенин на 

чистата контрола се въвежда i.p. 0,1 мл 0,9% разтвор натриев хлорид; на позитивната 

контролa - диклофенак в доза 25 мг/кг тт, а на животните от опитните групи се 

прилагат орално изследваните вещества. Апаратът отчита обема изместена течност от 

задната дясна лапа на плъха на 2
ри 

(120 мин), 3
ти 

(180 мин), 4
ти 

(240 мин) и 24
ти

 час след 

третирането с карагенин. Процентът на инхибиране на възпалението се изчислява по 

формулата на Тринус:  

                                          Vt - Vo 

Оток на лапата (%) = --------------------- x 100, 

                                              Vo 

 

където Vо е среден обем на лапата преди третирането; Vt – среден обем на лапата на 

съответния час. 
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2. 2. 2. Липополизахарид – индуцирано възпаление 

Използва се липополизахарид (LPS) на E.coli щам O55. Виж експериментални модели-

точка 1.3.1. 

II. In vitro изследване на BDNF, про- и противовъзпалителни цитокини. 

BDNF, проинфламаторният цитокин TNFα и противовъзпалителните цитокини 

TGF -1β и IL-10 в серума на плъховете с LPS-индуцирано възпаление се изследваха с 

помощта на готови ELISA китове при стриктно спазване методичните указания на 

производителя. 

III. Хистологично изследване - морфологичен анализ на хипокампалната 

формация на плъхове при модел на мозъчно увреждане предизвикано с 

липополизахарид (ЛПЗ). 

При модела с ЛПЗ-индуцирано мозъчно увреждане се прилага следната 

методика на вземане и обработка на хистологичния материал: след анестезия с 

Thiopental 30 mg∙kg-1 i.p животните се декапитират с последващо изваждане на 

мозъците. Мозъчната тъкан се фиксира в буферен разтвор на формалин за 24 часа, след 

което се извършва  обезводняване в алкохол с възходяща концентрация и включване в 

парафин. Парафинови срезове с дебелина 6 µm и се монтират върху предметни стъкла. 

На следващ етап мозъчните срезове, съдържащи хипокампалната формация, се 

депарафинират, промиват с дестилирана вода за 5 мин и се оцветяват с конгорот (20 

мин; Diapath, Italy). Изплакват се от багрилото в дестилирана вода с последващо 

оцветяване с хематоксилин по рутинен метод за 5 мин. Следващата стъпка е синеене в 

чешмяна вода, отново изплакване и дехидратиране в серия от алкохолни разреждания. 

Изготвените трайни хистологични препрати бяха фотодокументирани на микроскоп 

Olympus ВХ51 снабден с микрофотокамера. 

IV. Експериментални модели. 

1.Експериментални модели на паркинсонизъм 

1.1. Модел с халоперидол-предизвикана допаминова блокада: Халоперидолът е 

антагонист на допаминовите Д2 рецептори, и в по-малка степен на Д1 рецепторите. 

Прилага се в доза 1 мг/кг тт, интраперитонеално. Произтичащото блокиране на 

допаминовата медиация в стриатума се проявява с мускулна ригидност и каталепсия, в 

рамките на 60 минути след инжектирането на халоперидола.  

1.2. Модел с резерпин: Резерпинът (в доза 5 мг/кг, приложен подкожно) действа 

чрез инхибиране на везикуларния моноаминов транспортер (VMAT2). Това води до 
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нарушено депониране на моноамини във везикулите с последващо изчерпване на 

моноаминовите нива в мозъка. Двигателните промени, наблюдавани при плъхове, се 

изразяват в акинезия и ригидност на задните крайници. Акинезията персистира в 

продължение на 24 часа и отразява степента на допаминов дефицит в стриатума. 

1.3. Модел с липополизахарид:  

1.3.1. Използвахме ЛПЗ на E.coli щам O55. Еднократното му интраперитонеално 

прилагане в доза 0,5 мг/кг тт се използва като модел на остро системно възпаление за 

изследване серумните нива на инфламаторни маркери (Ohgi Y et al. 2013). 

1.3.2. Системното, многократно интраперитонеално въвеждане на ЛПЗ води до 

невровъзпаление и невродегенерация със загуба на допаминергични неврони, 

посредством продукцията на провъзпалителни цитокини (Liu M and Bing G, 2011). ЛПЗ 

е прилаган в 5 последователни дни в доза 250 мкг/кг тт (табл. 1). Кръв за ELISA на 

цитокини и BDNF в серума се събира посредством предизвикване на  хиперемия на 

латералните кръвоносни съдове в опашката на животното. За тази цел плъхът се 

поставя във фиксатор и опашката се потапя в съд с вода с температура 40 ºС за 3-5 

минути.  

Табл. 1 Последователност на провеждане не тестовете за пространствена памет при 

плъхове с ЛПЗ – предизвикан модел на невровъзпаление. 

        Ден 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

РМХ/ТСР + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

LPS        + + + + +         

ORT               + +     

Y-maze                  + +  

Вземане 

на проби  

                   + 

 

2. Експериментален модел на увредена памет с диазепам 

Бензодиазепините предизвикват антероградна амнезия. Използва се диазепам в 

доза 2,5 мг/кг тт, въведен интраперитонеално половин час преди изследваните 

субстанции. След половин час се провеждат тестове за изследване на процесите на 

обучение и памет.  

V. Статистически анализ 

Статистическа обработка на данните е извършена на програмата SPSS Stаtistics 

19 Междугруповите различия са сравнени с помощта на One Way Anova тест. За всеки 

показател са определени средна аритметична стойност (mean) и стандартната грешка 
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(±SEM). В зависимост от хомогенноста на разпределение използвахме LSD post hoc 

tests (при хомогенно разпределение) или  Games-Howell post hoc test (при нехомогенно 

разпределение). За уровен на значимост приехме р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

I. Ефекти на прамипексол и толкапон върху нативни плъхове 

1.Ефекти на прамипексол върху процесите на обучение и памет при нативни 

плъхове 

Тестът за двупосочно избягване с наказателно подкрепление (TWAA) се 

използва за оценка на паметта и обучението в зависивмост от интегритета на дорзалния 

хипокамп и по-специално на С3 региона, който е от значение за задръжката на 

паметовите следи. Основният механизъм за формиране на паметта в хипокампа е 

неврогенезата и дълговременното невронално потенциране (LTP), което стимулира 

синапсната трансмисия (Nobel EE et al. 2014). При TWAA теста прамипексолът и в 

трите изследвани дози достоверно повиши броя условни отговори, както при теста за 

краткосрочна, така и при този за дългосрочна памет (фиг.1). Допускаме, че дорзалният 

хипокамп участва в индуцираното от прамипексола повишение на способността за 

активно обучение, дългосрочна и краткосрочна памет. Вероятният механизъм, по който 

прамипексолът подобрява формирането на паметовите следи  е стимулираната от него 

допаминергична невротрансмисия. Допаминергичната система се явява ключов 

регулатор на нормалната хипокампална функция. Изследвания фокусирани върху 

хипокамп-зависимото обучение и памет демонстрират, че допаминът е основен 

модулатор на тези процеси (Edelmann E and Lessmann V, 2018). Castro-Hernandez J et al. 

установяват, че прамипексолът стимулира LTP в дорзалния и вентралния хипокамп, 

подобно на други Д3 агонисти (Castro-Hernandez J et al. 2017). Получените от нас 

резултати потвърждават в ин виво условия стимулиращия ефект на прамипексол върху 

LTP и формирането на на паметта. 
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Фиг.1. Ефект на прамипексол върху броя условни отговори при тест за двупосочно 

активно избягване на нативни плъхове.*р<0,05 при сравнение с групата с физиологичен 

разтвор; 
#
p<0,01 при сравнение с групата с физиологичен разтвор;^p<0,001при 

сравнение с групата с физиологичен разтвор;
0
р<0,0001 при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор. 

 

При тестовете за пасивно обучение най-ниската използвана от нас доза 0,5 мг/кг 

т.м. статистически значимо подобри краткосрочната и дългосрочната памет. Дозата от 

3 мг/кг т.м. подобри и двата типа памет само при step-down теста (фиг.2), докато при 

step-through теста за пасивно обучение сигнификантно повлия само дългосрочната 

памет. Методите за пасивно обучение също са зависими от интегритета на хипокампа, 

но се предполага ролята и на парахипокампални структури, напр. базолатерално и 

централно ядро на амигдалата (McGaugh JL, 2004). Вероятно различията в резултатите 

между тестовете за активно и пасивно обучение се дължат именно на това, че 

пасивните тестове са зависими и от други нервни структури и невромедиаторни 

системи. Редица проучвания сочат, че тестовете за обучение с пасивно избягване са 

зависим и от активността на NMDA рецепторите в хипокампа (Baarendse PJJ et al. 

2008), които не се повлияват от прамипексола.  
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Фиг.2. Ефект на прамипексол върху латентно време за реакция при step-down тест на 

нативни плъхове.*р<0,05 при сравнение с групата с физиологичен разтвор; 
#
р<0,01 

при сравнение с групата с физиологичен разтвор. 

2. Ефекти на толкапон върху процесите на обучение и памет при нативни плъхове. 

При TWAA теста толкапонът подобри дългосрочната и краткосрочна памет при 

най-високата използвана доза 30 мг/кг тт (фиг. 3). При step-through теста и трите 

изследвани дози сигнификантно подобриха, и двата вида памет (фиг.4). Нашите 

резултати съвпадат с по-ранни предклинични проучвания използващи хипокамп-

зависими тестове. Khromova и сътрудници установяват, че при нативни плъхове 

толкапон в дози 3 и 10 мг/кг тт подобрява придобиването на паметови следи (Khromova 

I et al. 1997). Тъй като толкапонът инхибира активността на КОМТ и увеличава нивата 

на допамина можем да предположим, че получените от нас резултати се дължат на 

увеличените нива на допамин в хипокампа. Това се отнася особено за активното 

обучение, където използваният TWAA метод е зависим от интегритета на дорзалния 

хипокамп. Вероятно тази мозъчна структура участва в механизма на подобрение на 

когнитивните функции от толкапона. Acquas et al. установяват, че дозата 30 мг/кг тт 

ТСР инхибира активността на КОМТ във всички мозъчни структури. (Acquas E et al. 

1992). В настоящето проучване тази доза сигнификантно подобри краткосрочната и 

дългосрочна памет при TWAA (фиг.3) и step-through теста (фиг.4). Тъй като КОМТ 

ензима има по-съществена роля при метаболизма на допамина в мозъчната кора 

отколкото в подкоровите структури възниква въпроса дали този ензим се експресира в 

хипокампа. Matsumoto et al с in situ хибридизационни техники устновяват експресия на 

КОМТ mRNA в хипокампа на плъхове - дентатния гирус и CA региона (Matsumoto M et 

al. 2003). Посочените данни и получените от нас резултати ни дават основание да 

твърдим, че толкапона подобрява паметовите функции по хипокампално зависим 

механизъм. Тази хипотеза се потвърждава и от проучванията на Laatikainen и съавт. 
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(2012), които установяват, че толкапонът модулира допаминовия метаболизъм в 

дорзалния хипокамп (Laatikainen LM et al. 2012).  

 

Фиг.3. Ефект на толкапон върху броя условни отговори при тест за двупосочно активно 

избягване на нативни плъхове. 
*
p<0,05 при сравнение с групата с физиологичен 

разтвор;
#
p<0,01 при сравнение с групата с физиологичен разтвор. 

 

 

Фиг.4. Ефект на толкапон върху латентно време за реакция при step-through тест на 

нативни плъхове.*р<0,05 при сравнение с групата с физиологичен разтвор; 
0
р<0,0001 

при сравнение с групата с физиологичен разтвор. 
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На фигура 5 схематично  са представени вероятните механизми по които РМХ и ТСР 

подобряват процесите на обучение и запаметяване при нативни плъхове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5. Механизми на действие на РМХ и ТСР върху процесите на обучение и памет 

при хипокампално-зависимите тестове. 

3. Ефекти на прамипексол и толкапон върху пространствена памет при нативни 

плъхове 

Повдигнатият Т-лабиринт е метод за оценка на невроналното кодиране в 

медиалната префронтална кора (mPFC) на плъхове, което е в основта на 

пространствената работна памет (Yang Y and Mailman BS, 2018). При Т-лабиринта 

средната доза РМХ подобри индекса на работната памет спрямо контролата с 

физиологичен рзтвор (табл. 2). Получените резултати показват, че зависимостта между 

приложения РМХ и получения ефект е с формата на обърната U- доза-ефект крива. 

Подобна крива описва Laatikainen LM - средно високи нива на допамин в кората 

осигуряват нейното оптимално функциониране, докато ниските и високите нива 

влошават когнитивни процеси (Laatikainen LM, 2010). Можем да допуснем, че 

наблюдаваното от нас подобрение  в индекса на работна памет зависи от 

допаминергичната трансмисия в префронталната кора.  

При толкапона и трите изследвани дози подобриха индекса на работна памет спрямо 

контролата (табл. 2). КOMT ензима играе по-важна роля за регулацията на 

допаминовите нива във фронталния кортекс отколкото в субкортикални структури. В 

префронталния кортекс разграждането от КОМТ има ключова роля за прекратяване 

Прамипексол                      Толакпон 

 

                                                КОМТ 

 

  Д2/3 рецептори                   Допамин 

 

          Допаминергична трансмисия 

 

                       LTP в хипокампа  
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действието на допамина.(Tunbridge EM et al. 2004). Gogos et al установяват, че 

генетично модифицирани мишки с липса на КОМТ гена имат по-високи нива на 

допамин в префронталния кортекс отколкото в стриатума (Gogos JA et al. 1998).  Тези 

данни демонстрират, че подобряващия ефект на толкапона върху пространствената 

работна памет се дължи на повишаване нивата на допамина в mPFC. За разлика от 

толкапона при прамипексола само средната използвана доза беше ефективна. Тези 

данни и факта, че КОМТ ензима е ангажиран не само в метаболзима на допамина, но и 

в този на нарадреналина предполагат, че толкапонът подобрява работната памет и по 

други механизми, в допълнение към допаминергичния. 

Табл. 2. Ефект на прамипексол и толкапон при теста за пространствена памет на 

нативни плъхове. 

Модел 

 

препарат 

     Доза показала 

статистическа значимост 

Прамипексол  

(нативни 

плъхове) 

                          

 1 мг/кг т.м. 

Толкапон  

(нативни 

плъхове) 

      

 5, 15 и 30 мг/кг т.м. 

 

II. Ефекти на прамипексол и толкапон върху плъхове с модел на халоперидол-

предизвикана допаминова блокада 

1.Ефекти на прамипексол върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

халоперидол-предизвикана допаминова блокада 

Халоперидолът влоши процесите на обучение и памет при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор. Той е антагонист на Д2 рецепторите и блокира медиирания от 

тях процес на дългосрочно невронално потискане (LTD) в дорзалния хипокамп. Д1/Д5 

рецепторите потенцират късната LTP в СА1 зоната на хипокампа и играят роля в 

хипокампално-зависимото обучение и памет (Hansen N et al. 2014). Независимо, че тези 

рецептори се смятат за водещи, Д2 рецепторите модулирайки LTD в темпоралния 

хипокамп също участват в регулацията на когнитивните функции (Rocchetti J et al. 

2015).  

При TWAAT прамипексолът (3 мг/кг т.м.) сигнификантно подобри 

краткосрочната и дългосрочна памет (табл. 3). При step-through теста и трите дози 
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подобриха краткосрочната памет,  а двете по-ниски дози подобриха и двата вида памет 

(табл. 3). При тези методи подобрение в паметовите функции беше отчетено само 

спрямо групата с халоперидол. Посочените тестове за оценка на паметта  са 

хипокампално-зависими. Вероятно халоперидолът блокирайки Д2-рецепторите прчи на 

свързването на РМХ с тях. Можем да допуснем, че Д2-медиираната LTD в хипокампа 

участва в механизма по който РМХ подобрява когнитивните функции. Не можем да 

изключим участието и на Д3-рецепторите, чрез които той потенцира LTP. Единствено 

при step-down теста средната доза РМХ (1 мг/кг тт) подобри краткосрочната и 

дългосрочна памет спрямо двете контроли (табл. 3). РМХ не само антагонизира 

индуцираното от НР влошаване на паметовите функции, но дори показа по-добри 

резултати спрямо нативните плъхове. Това показва, че механизми различни от Д2-

стимулираната LTD са отговорни за наблюдавания ефект. Вероятна е ролята на 

индуцирания от РМХ синтез на растежни фактори и в частност на BDNF (Du F et al. 

2005). 

BDNF играе  важна роля в регулацията на хипокампалната неврогенеза и 

синаптогенеза, които от своя страна са от значение за процесите на обучение и памет. 

Увеличените нива на BDNF са свързани с подобрена памет, когниция и увеличен 

хипокампален обем при хора (Erickson KI et al. 2010). Прамипексолът в клетъчни 

култури на допаминергични неврони увеличава продукцията на BDNF, чрез 

стимулиране на Д3 рецепторите (Du F et al. 2005). Вероятно това е друг механизъм, 

който обяснява наблюдаваното от нас повишение в паметовите функции предизвикано 

от прамипексол. 
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Таблица 3: Ефекти на прамипексол върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

халоперидол-предизвикана допаминова блокада. 
 

Ефекти на прамипексол върху халоперидол-предизвикана допаминова блокада 

TWAA тест  

(условни отговори) 

Step-through тест Step-down тест 

Краткосрочна 

памет 

Дългосрочна 

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

 3 мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

контролата с 

халоперидол) 

3 мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

контролата с 

халоперидол) 

0,5; 1 и 3 

мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

халоперидол) 

0,5 и 1  мг/кг 

т.м. (при 

сравнение с 

халоперидол) 

1 мг/кг т.м.  

(при 

сравнение и с 

двете 

контроли); 

3 мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

халоперидол) 

1 мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

двете 

контроли); 

0,5 мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

халоперидол) 

 

2. Ефекти на ТСР върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

халоперидол предизвикана допаминова блокада 

При TWAA теста само най-ниската доза толкапон подобри дългосрочната памет 

оценена по броя пасивни избягвания (табл. 4). При step-through теста ТСР във всички 

изследвани дози сигнификантно подобри краткосрочната и дългосрочната памет 

(табл.4). При тези методи подобрение в паметовите функции беше отчетено само 

спрямо групата с халоперидол. Това ни дава основание да приемем, че 

халоперидоловата блокада има неблагоприятно влияние спрямо ефекта на толкапон в 

придобиването на паметови следи  и тяхното запазване.  Базирани на нашите резултати, 

можем да предположим, че Д2-медиираната дългосрочна невронална депресия (LTD) в 

хипокампа, в известна степен участва в наблюдаваните ефекти на толкапона върху 

паметта. Тези резултати биха могли да се обяснят с факта, че КОМТ-инхибиторът 

повишава съдържанието на допамин, който не може да се свърже с блокираните от 

халоперидола Д3/Д2 рецептори.  

При step-down теста значимо подобрение и на двата вида памет индуцира само 

най-ниската използвана доза, а средната доза подобри сигнификантно само 

дългосрочната памет (табл. 4). Наблюдаваното подобрение на дългосрочната памет се 

регистрира не само спрямо халоперидол-третираната група, но и спрямо контролата 

получила физиологичен разтвор. Механизми различни от допамин-предизвиканата 

дългосрочна невронална депресия може да са отговорни за подобряващия ефект на 

толкапона върху когнитивните функции. Тъй като КОМТ е отговорен и за 
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разгражденито на допамина, а съотношението допамин : норадреналин в хипокампа е 

1:23 (Laatikainen LM et al. 2012) можем да предположим намесата на норадренергичен 

механизъм. Очевидно step-down теста за пасивно обучение е най-малко чувствителен 

към блокиране ефектите на толкапона върху паметта от допаминови антагонисти. 

Таблица 4: Ефекти на толкапон върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

халоперидол-предизвикана допаминова блокада. 
 

Ефекти на толкапон върху халоперидол-предизвикана допаминова блокада 

TWAA тест 

(условни отговори) 

Step-through тест Step-down тест 

Краткосрочна 

памет 

Дългосрочна 

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

 ----------------- ------------------ 5, 15 и 30 

мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

халоперидол) 

5, 15 и 30 

мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

халоперидол) 

5 мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

двете 

контроли) 

5 и 15 мг/кг 

т.м. 

(при 

сравнение с 

двете 

контроли) 

 

III. Ефекти на прамипексол и толкапон върху плъхове с модел на резерпин-

предизвикан паркинсонизъм 

1.Ефект на РМХ върху процесите на обучение и памет при плъхове с резерпин-

предизвикан паркинсонизъм 

При TWAА теста РМХ в доза 1 мг/кг тт подобри обучението, краткосрочната и 

дългосрочна памет, оценени по броя условни избягвания, при плъхове с резерпин-

индуциран паркинсонизъм и когнитивен дефицит (табл. 5). Резерпинът (RES) действа 

пресинаптично чрез инхибиране на везикуларния транспортер за моноамини в ЦНС. В 

резултат блокира съхранението на катехоламини в пресинаптичните везикули и 

изчерпва неселективно  клетъчното им съдържание, в това число и на допамин (Leão 

AHFF et al. 2015). RES предизвиква изчерпване на моноамините не само в стриатума, 

но и в други мозъчни зони, които са отговорни за когнитивните процеси, напр. 

хипокампа и мозъчната кора (Arora V and Chopra K, 2013). Както беше споменато, 

TWAA е метод за оценка на процесите на обучение и запаметяване в зависимост от 

интегритета на дорзалния хипокамп. Получените резултати демонстрират в in vivo 

условия, че РМХ има стимулиращ ефект върху дълговременното потенциране и 

формирането на паметта, не само при нативни плъхове, но и при тези с резерпин-

индуциран когнитивен дефицит. Получената зависимост между приложената доза 

прамипексол и подобряването на паметовите функции е с форма на обърната U- крива-
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липса на ефект при ниските и високите дози, и статистически значимо подобрение на 

паметовата функция при доза 1 мг/кг тт. Обърнататa U- образна крива е приета като 

модел, показващ връзката между кортикалните допаминови нива и когнитивната 

функция – оптимално функциониране се установява при средни нива на допамина 

(Laatikainen LM et al. 2010). Можем да допуснем, че подобна зависимост съществува и 

между нивата на допамина в хипокампа и когнитивната функция. Резерпинът изчерпва 

нивата на допамина, но РМХ като негов агонист подобрява когнитивните функции чрез 

стимулиране на рецепторите въвлечени в този процес. При тестовете за пасивно 

обучение не отчетохме подобрение в процесите на обучение и запаметяване спрямо 

контролата. Вероятно  тези методи не са подходящи за оценка ефекта на допаминови 

агонисти  върху когнитивните функции при резерпинов модел на ПБ. 

Таблица 5: Ефекти на прамипексол върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

резерпин-предизвикан паркинсонизъм. 

 

 

Ефекти на прамипексол върху резерпин-предизвикан паркинсонизъм 

TWAA тест 

(условни отговори) 

Step-through тест Step-down тест 

Краткосрочна 

памет 

Дългосрочна 

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

1 мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

физ. р-р) 

1 мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

физ. р-р) 

------------------ ----------------- ------------------- ------------------- 

 

2. Ефекти на ТСР върху процесите на обучение и памет при плъхове с резерпин-

предизвикан паркинсонизъм 

При TWAA теста, толкапонът не подобри процесите на обучение и запаметяване 

при резерпиновия модел на паркинсонизъм. Отчетохме влошаване на наблюдаваните 

параметри при сравнение с контролата с физиологичен разтвор.  Тъй като този тест е 

зависим от интегритета на хипокампа, а RES изчерпва нивата на допамина в хипокампа 

(Arora V and Chopra K, 2013), наблюдаваният ефект вероятно се дължи на дефицита на 

този медиатор. Толкапонът е инхибитор на метаболизма на допамин и в случая при 

липсата на субстрат инхибирането на КОМТ ензима от толкапон е безпредметно. 

ТCP в дози 5 и 15 мг/кг тт значимо подобри краткосрочна памет при step-down теста. 

Резерпиновият модел  е асоциран с оксидативен стрес. Блокираното обратното поемане 

на допамин се последва от засилен метаболизъм с натрупване на невротоксични 
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метаболитни продукти (Caudle, et al. 2008). Невроналните увреди причинени от тях 

могат да предизвикат влошаване както на двигателните (Teixeira AM et al. 2009), така и 

на когнитивните умения (Chen Q et al. 2010). Допаминът реагира с молекулен кислород 

и образува допамин-квинон, който може да изчерпи антиоксидантния глутатион и да 

генерира реактивни кислородни радикали (Tsang AH and Chung KK, 2009). 

Разграждането на допамина от моноаминооксидазите допълнително засилва 

образуването на тези радикали. Когато продукцията на реактивни радикали надхвърли 

способността на антиоксидантните системи да ги неутрализира настъпва оксидативно 

увреждане, което може да влоши когнитивните функции. Толкапонът потиска 

метаболизирането на допамина, което би следвало да води до по малко вторични 

продукти и оксидативен стрес. Това би могло индиректно да обясни  подобряването на 

паметта при  step-down теста. 

Таблица 6: Ефекти на толкапон върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

резерпин-предизвикан паркинсонизъм. 

 

 

Ефекти на толкапон върху резерпин-предизвикан паркинсонизъм 

TWAA тест 

(условни отговори) 

Step-through тест Step-down тест 

Краткосрочна 

памет 

Дългосрочна 

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

------------------ ----------------- ------------------ ----------------- 5 и 15 мг/кг 

т.м. 

------------------- 

 

IV. Eфекти на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и памет при 

плъхове с модел на диазепам-индуцирана антероградна амнезия.  

1. Ефекти на прамипексол върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

модел на диазепам-предизвикана антероградна амнезия 

При TWAA теста, най-ниската и най-високата доза РМХ подобриха процесите 

на обучение и двата вида памет спрямо модела с диазепам (DZP), а средната използвана 

доза показа достоверно подобрение не само при сравнение с групата с DZP, но и 

спрямо тази с физиологичен разтвор (табл.7). Сходни резултати бяха получени при 

тестовете с нативни плъхове, което ни дава основание да допуснем, че и в този случай 

дорзалният хипокамп участва в индуцираното от РМХ повишение на способността за 

активно обучение, дългосрочна и краткосрочна памет. Вероятно и двата резултата са 

опосредствани от ефекта на РМХ върху допаминергичната медиация, но в различни 
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части на мозъка. Има дании, че активирането на Д2-подобните рецептори инхибира 

генната експресия на ГАМК рецептора. Това се дължи на потискане на оста 

аденилатциклаза-цАМФ-протеин киназа А (Szodorai E et al. 2018). Допускаме, че 

прамипексолът чрез активиране на Д2/3 рецепторите инхибира активността на 

аденилатциклазата с последващо понижаване броя на ГАМК рецепторите (фиг.6).    

При тестовете за пасивно обучение отчетохме подобрение при step-down теста, 

където РМХ в дози 0,5 и 1 мг/кг тт сигнификантно подобри обучението, 

краткосрочната и дългосрочната памет спрямо групата с диазепам (табл. 7). При step-

through теста установихме влошаване на паметовите функции при всички опитни групи 

с РМХ и DZP. Тези разлики между тестовете за пасивно обучение, вероятно се 

определят от факта, че те са зависими не само от хипокампа, но и от други невронални 

структури и невротрансмитерни системи.  

Таблица 7: Ефекти на прамипексол върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

диазепам-предизвикана антероградна амнезия. 

 

 

Ефекти на прамипексол върху диазепам-предизвикана антероградна амнезия 

TWAA тест 

(условни отговори) 

Step-through тест Step-down тест 

Краткосрочна 

памет 

Дългосрочна 

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

0,5; 1 и 3 

мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

диазепам) 

0,5 и 3 мг/кг 

т.м.  

(при 

сравнение с 

диазепам) 

1 мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

двете 

контроли) 

 

------------------ ----------------- 0,5 мг и 1 

мг/кг т.м 

(при 

сравнение с 

диазепам) 

0,5 мг и 1 

мг/кг т.м. 

(при 

сравнение с 

диазепам) 

 

2. Ефекти на толкапон върху процесите на обучение и памет при плъхове с модел 

на диазепам-предизвикана антероградна амнезия 

При толкапона, средната и най-високата използвани дози влошиха паметовите 

функции, спрямо контролата с физиологичен разтвор, при TWAA теста (табл. 8). 

Установено е, че диазепамът блокира дългосрочното невронално потенциране (LTP), в 

срезове от хипокамп и пириформена кора (Prabhakar S et al. 2008). От друга страна 

вероятно предизвиква удължаване на ГАМК-медиираните постсинаптични сигнали в 
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СА1 зоната на плъши хипокамп (Xu JY and Sastry BR, 2005).  Тази зона подобно на СА3 

региона има отношение към формирането и задържането на паметови следи (Ji J and 

Maren S, 2008). Тъй като TWAA теста е зависим от интегритета на хипокампа, вероятно 

наблюдаваните от нас резултати се дължат на потиснатото от диазепама дългосрочно 

невронално потенциране в различни зони на тази структура. 

При step-through теста и трите изследвани дози на ТСР сигнификантно удължиха 

времето за реакция по време на обучението и подобриха краткосрочната и 

дългосрочната памет при сравнение с двете контроли (табл. 8). При step-down теста 

трите изследвани дози ТСР подобриха краткосрочната памет спрямо двете контроли, 

докато дългосрочната памет показа подобрение само спрямо групата с диазепам (табл. 

8). Освобождаването на допамин в хипокампа води до допаминергично модулиране на 

ГАМК-медиираните инхибиторни процеси в мозъка. Установено е директно 

ваимодействие и образуване на хетеродимери между ГАМКА рецептора и Д5 

рецепторите на ниво хипокамп, където активирането на допаминовите рецептори 

потиска ГАМК-рецепторната активност (Szodorai E et al. 2018). Допускаме, че именно 

повишените нива на допамина и взаймодействието му с Д5 рецепторите са в основата 

на подобряващия паметовите функции ефект на толкапона (фиг. 6). 

Таблица 8: Ефекти на толкапон върху процесите на обучение и памет при плъхове с 

диазепам-предизвикана антероградна амнезия. 

 

 

Ефекти на толкапон върху диазепам-предизвикана антероградна амнезия 

TWAA тест 

(условни отговори) 

Step-through тест Step-down тест 

Краткосрочна 

памет 

Дългосрочна 

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

Краткосрочна  

памет 

Дългосрочна  

памет 

------------------ ----------------- 5, 15 и 30 

мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

двете 

контроли) 

5, 15 и 30 

мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

двете 

контроли) 

5, 15 и 30 

мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

двете 

контроли) 

5, 15 и 30 

мг/кг т.м.  

(при 

сравнение с 

контролата с 

диазепам) 
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На фигура 6 схематично  са представени вероятните механизми по които РМХ и ТСР 

антагонизират действието на диазепама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.6. Механизми на взаимодействие между допаминергичните средства и ГАМК-

ергичната медиация. 

V. Ефект на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и памет при 

липополизахарид-предизвикан модел на Паркинсонова болест 

1. Ефекти на прамипексол  и толкапон върху процесите на обучение и памет при 

плъхове с липополизахарид (ЛПЗ)- предизвикано мозъчно увреждане 

Системното приложение на ЛПЗ се използва като модел на невровъзпаление и 

дегенерация близък до този при БП (Liu M and Bing G, 2011). При теста за 

краткосрочна разпознавателна памет (ORT)  отчетохме подобрение при животните  с 

ЛПЗ и двата антипаркинсонови препарата спрямо групата получила само ЛПЗ (табл. 9). 

Работната памет при този тест зависи от интегритета на хипокампа и някои 

парахипокампални зони на темпоралния лоб. Вероятно използваните от нас 

допаминергични препарати, чрез стимулиране на допаминергичната медиация в тези 

структури подобряват обучението и запаметяването при модела с ЛПЗ. 

Имуномодулиращият им ефект също би могъл да обясни подобрените когнитивни 

процеси. 

  При У-лабиринта работната памет също беше подобрена както от прамипексола, 

така и от толкапона (табл. 9). Този метод се използва за оценка на спонтанните 

алтернации, които са показател за пространствената разпознавателна памет (Onaolapo 

OJ et al. 2012). Мозъчната структура отговорна за изпълнението на У-лабиринта и 

обуславяща пространствената памет е префронталната кора, като известно значение се 

отдава и на хипокампа (Fu Y et al. 2017). РМХ и ТСР подобряват пространствената 

   Допамин                            ГАМК 

Д5 рецептор              ГАМК рецептор          

Хетеродимери в 

хипокампа 

 

Потискане на ГАМК-рецепторна 

активност 

Прамипексол 

Активиране на Д2/3 рецептори 

Инхибиране на 

аденилатциклазата 

цАМФ и ПК-А 

Потискане генната експресия на 

ГАМК рецептора 
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разпознавателна памет, чрез стимулиране на допаминергичната трансмисия в 

префронталната кора. 

Таблица 9: Ефекти на прамипексол и толкапон върху процесите на обучение и памет 

при плъхове с липополизахарид-предизвикан модел на ПБ. 

 

        Модел 

 

 

Тествано 

вещество 

 

 

Разпознавателен тест 

 

 

 

У-лабиринт 

 

 

 

Прамипексол 

 

0,5; 1 и 3 мг/кг т.м. 

(спрямо ЛПЗ) 

1 мг/кг т.м. (спрямо двете контроли) 

 

3 мг/кг т.м. 

(спрямо ЛПЗ) 

 

 

 

Толкапон 

 

5 и 30 мг/кг т.м. 

(спрямо ЛПЗ) 

 

5 и 15 мг/кг т.м. 

(спрямо ЛПЗ) 

 

2. Ефекти на прамипексол и толкапон върху отлагането на амилоид в хипокампа 

на плъхове с липополизахарид (ЛПЗ)- предизвикано мозъчно увреждане. 

При животните третирани с физиологичен разтвор не се откриват отклонения в 

цитоархитектониката на хипокампалната формация (фиг.7). 

 

Хистоморфологичното изследване разкри, че прилaгането на ЛПЗ при нетретираните 

плъхове води до интензивно жълто-кафяво оцветяване в stratum oriens и невроналните 

популации в СА3 поле на хипокампалната формация, вследствие отлагане на амилоид 

(фиг.8).  

Фиг.7. Микрофотография на 

хипокампус от плъхове третирани с 

физиологичен разтвор. Липса на 

отлагане на амилоид. CA1 (cornu 

ammonium 1), CA2 и CA3 полета, 

гранулозен слой на дентатния гирус 

(GrDG) и полиморфен слой на гирус 

дентатус (PoDG); alv-alveus; Or- stratum 

oriens; Py- stratum pyramidale. х 100. 
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При плъховете третирани с РМХ в двете по–ниски дози се наблюдава редуциран 

интензитет на жълто-кафяво оцветяване в stratum oriens, в сравнение с групата 

получила само ЛПЗ. Това се дължи на намалено натрупване на амилоид в споменатата 

зона(фиг.9). 

 

Хистоморфологичният анализ на хипокампални срезове от плъхове, третирани с 

толкапон във всички изследвани дози и ЛПЗ, демонстрира интензивно жълто-кафяво 

оцветяване в stratum oriens, съответстващо на изразеното отлагане на амилоид (фиг.10). 

 

Амилоид-β се формира от амилоид прекурсорен протеин (АРР). АРР най-напред 

се метаболизира от β-секретаза с последваща протеолиза до γ-секретаза и образуване на 

амилоид β. Има данни, че когнитивният спад и деменцията при ПБ се свързват не само 

с алфа-синуклеинови депозити, но и с отлагане на амилоид в мозъчните структури 

Фиг.8. Микрофотография на хипокампус 

от плъхове третирани с ЛПЗ. Отлагането 

на амилоид е обозначено със стрелка 

(жълто-кафяво оцветяване).  Наличие на 

амилоид в stratum oriens на хипокампа. 

Or- stratum oriens; Py- stratum pyramidale; 

Rad- stratum radiatum. 
 

Фиг.9. Микрофотография на 

хипокампус от плъхове третирани с 

прамипексол и липополизахарид. 

Отлагането на амилоид е обозначено 

със стрелка (жълто-кафяво оцветяване); 

alv-alveus; Or- stratum oriens; Py- stratum 

pyramidale.  
 

Фиг.10. Микрофотография на 

хипокампална формация от плъхове 

третирани с толкапон 

липополизахарид. Отлагането на 

амилоид е обозначено със стрелка 

(жълто-кафяво оцветяване); 

гранулозен слой на дентатния гирус 

(GrDG) и полиморфен слой на гирус 

дентатус (PoDG), Or- stratum oriens; 

Py- stratum pyramidale.  
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(Aarsland D et al. 2017). Липополизахаридният модел се използва все по-широко при 

изследване на хронични невродегенеративни заболявания, като БП (Deng X et al. 2014). 

Хроничната интравентрикуларна инфузия на ЛПЗ при плъхове води до 

вътреневронална амилоидна имунореактивност в хипокампа (Wegrzyniaka BH et al. 

1998). Липополизахаридът повишава активността на β- и γ –секретаза, вероятно чрез 

стимулиране продукцията на инфламаторни цитокини (Lee JW et al. 2008). В 

настоящото проучване при плъховете третирани многократно с ЛПЗ, като модел на 

невровъзпаление, хистологичното изследване показа натрупване на амилоидни плаки в 

stratum oriens  на хипокампа. Прамипексолът потисна отлагането им, което вероятно се 

дължи на антиинфламаторният му ефект. Проведеното изследване върху нивата на про- 

и антиинфламаторни цитокини показа, че този допаминов агонист повишава 

противовъзпалителния IL-10. Той от своя страна потиска активността на 

провъзпалителните стимули върху микроглията. Предполагаме, че това е един от 

механизмите по които РМХ потиска отлагането на амилоид и осъществява 

невропротективният си ефект. Di Giovanni S et al. в in vitro условия установяват, че 

толакпонът инхибира олигомеризацията и фибрилогенезата на β-амилоид (Di Giovanni 

S et al. 2010). Нашите резултати не потвърдиха тези данни в in vivo условия. 

Настоящият експеримент е ограничен от факта, че амилоидното натрупване е 

изследвано само в хипокампа. Възможно е в други мозъчни структури ТСР да потиска 

амилоидогенезата. 

VI. Ефект на прамипексол и толкапон върху карагенин-предизвикан модел на 

ексудативно възпаление 

Изследването върху противовъзпалителната активност на РМХ и ТСР започна 

със скрининг при карагенинов модел на остро ексудативно възпаление, като най-лесно 

достъпен и приложим. 

При карагениновия модел на възпаление прамипексолът в трите излседвани от 

нас дози показа сигнификантно намаляване на отока на задната лапа по време на 

всички измервания, спрямо контролата с физиологичен разтвор (фиг. 11а). Нашите 

данни са в съответсвие с получените от Sadeghi и колеги резултати. Те установяват, че 

РМХ има мощен антиинфламаторен ефект срещу двете фази на карагениновия оток 

(Sadeghi H et al. 2017). Най-вероятно в противовъзпалителния и невропротективен 

ефект на прамипексола са въвлечени и антиоксидантни механизми. РМХ упражнява 

антиоксидантната си активност чрез директно неутрализиране на свободните радикали 

и индиректно, чрез активиране на клетъчната глутатион пероксидаза. Последната е 
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Фиг.11а. Ефект на прамипексол върху 

карагенинов модел на възпаление при 

плъхове.*р<0,05 при сравнение с групата 

с физиологичен разтвор; 
#
р<0,01 при 

сравнение с групата с физиологичен 

разтвор;
0
p<0,0001 при сравнение с 

групата с физиологичен разтвор; 

 

един от основните антиоксидантни ензими разграждащ Н2О2 и понижаващ продукцията 

на НО
. 
радикали (Le WD et al. 2000). 

При толкапона противовъзпалителният ефект беше по-слабо изразен. Ниската 

доза ТСР намали отока на 2
рия

 час спрямо контролата, а другите две дози - на 4
ти

 час 

(фиг.11б). 

В наличната литература няма данни за провеждан подобен експеримент, засягащ 

противовъзпалителните и невропротективни качества на толкапон. Вероятно 

противовъзпалителения му ефект се дължи на потискане метаболизма на допамина. 

При разграждането на допамина се образува хидроген пероксид (Н2О2), който се 

неутрализира от хидроген пероксидазата. Въпреки това, при ексцесивна продукция на 

Н2О2,  той може да кумулира и да участва в образуването на хидроксил радикали. Те от 

своя страна увреждат ДНК и протеините, стимулират липидната пероксидация и 

инхибират митохондриалното оксидативно фосфорилиране (Vincenzi FF and Hinds TR, 

1998). Допускаме, че толкапон потискайки метаболизма на допамина в синаптичната 

цепка намалява продукцията на токсични радикали, участващи в невровъзпалението и 

подобно на РМХ пртежава антиоксидантна активност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x anywhere in the document. Use the 

Фиг. 11б. Ефект на толкапон върху 

карагенинов модел на възпаление при 

плъхове.*р<0,05 при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор; 
0
p<0,0001 при 

сравнение с групата с физиологичен 

разтвор. 
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VII. Ефект на прамипексол и толкапон върху плазмените нива на про- и 

антиинфламаторни цитокини при плъхове с липополизахарид-предизвикано 

невровъзпаление. 

1.Ефект на прамипексол и толкапон върху плазмените нива на IL-10 при плъхове 

с липополизахарид-предизвикано невровъзпаление. 

Липополизахаридът (ЛПЗ) значимо понижи нивата на IL-10 спрямо контролата, 

както при еднократното, така и след многократното въвеждане в доза 250 мкг/кг тт. 

Бактериалният ЛПЗ активира микроглиални и астроглиални клетки, т.к. и двата вида 

клетки експресират ЛПЗ-свързващ рецептор CD14. Свързаният със CD14 ЛПЗ 

стимулира продукцията на цитокини (Li  X et al. 2010). Cunningham  установява, че 

невроните на субстанция нигра са чувствителни към системното прилагане на ЛПЗ, но 

степента на невровъзпаление и дегенерация зависи от дозата и кинетиката на прилагане 

(Cunningham C, 2013). Вероятно, пониженото ниво на IL-10 при плъховете с ЛПЗ-

индуцирано увреждане се дължи на дефицита на допамин, който има отношение към 

продукцията на IL-10 (Kawano M et al. 2018).  

При еднократното инжектиране на ЛПЗ само 1 мг/кг тт РМХ увеличи  

плазмената концентрация на IL-10 спрямо групата с ЛПЗ (фиг. 12а) докато при ТСР и 

двете дози показаха подобни резултати (фиг. 12б). При многократното прилагане на 

ЛПЗ повишено ниво на изследвания интерлевкин спрямо живорните с ЛПЗ беше 

отчетено при РМХ 1 мг/кг тт и ТСР 30 мг/кг тт. Съществуват данни, че допаминът 

стимулира секрецията на IL-10 при мишки с ЛПЗ-стимулирани спленоцити, което 

предполага че допаминът регулира цитококиновата секреция (Kawano M et al. 2018). 

Освен от допаминергичните неврони, допамин се синтезира и от имунни клетки, 

експресиращи допаминови рецептори на повърхността си (Nakano K et al. 2009), напр. 

Т-клетки, В-клетки, моноцити, еозинофили и неутрофили (Arreola R et al. 2016). Това 

ни дава основание да допуснем, че допаминовия агонист прамипексол стимулира Д3- и 

Д2- рецепторите разположени по повърхността на имунните клетки и по този начин 

повишава синтеза на противовъзпалителния IL-10. Вероятният механизъм по който 

КОМТ-инхибитора толкапон стимулира продукцията на IL-10 е директно повишаване 

нивата на допамин, за който литературните данни свидетелстват, че потенцира 

образуването на този интерлевкин. 
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На фигура 13 схематично  са представени вероятните механизми по които РМХ и ТСР 

стимулират синтеза на IL-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.13. Ефект на РМХ и ТСР върху продукцията на IL-10. 

 

Фиг.12а. Влияние на прамипексол 

върху плазмените нива на IL-10 при 

еднократно прилагане на 

ЛПЗ.*р<0,05 при сравнение с групата 

с физиологичен разтвор;
@

р<0,05 при 

сравнение с групата с 

липополизахарид. 
 

Фиг.12б. Влияние на толкапон върху 

плазмените нива на IL-10 при 

еднократно прилагане на ЛПЗ.*р<0,05 

при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор;
@

р<0,05 при 

сравнение с групата с 

липополизахарид. 
 

Прамипексол                               Толакпон 

                                                          

                                                          Допамин 

 

 

 

 

                                   IL-10 

Лимфоцит

фоцит 
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2. Ефект на прамипексол и толкапон върху плазмените нива на TNF-α при 

плъхове с липополизахарид-предизвикано невровъзпаление. 

Еднократното въвеждане на ЛПЗ (в доза 250 мкг/кг) значително  повиши нивата 

на TNF-α спрямо контролата с физиологичен разтвор (табл.10а и 10б). При 

многократното прилагане на ЛПЗ не отчетохме промяна в нивата на изследвания 

фактор. Стойностите му останаха нулеви при всички експериментални групи. 

Активирането на микроглията е жизнено необоходимо за защитата на организма, но 

нейната свръхактивация има невротоксични последствия (Qin L et al. 2007). 

Системното прилагане на липополизахарид при опитни животни предизвиква 

ексцесивна активация на микроглиалните клетки с последваща продукция на 

проинфламаторни медиатори и цитокини, като IFN-γ, IL-1, IL-2, IL-6 и TNF-α 

(Shathiswaran NA et al. 2018). Qin и колеги отчитат, че серумните нива на TNF-α са 

високи в ранните часове след инжектиране на ЛПЗ,  след което постепенно намаляват, 

като на 9
тия

 час спадат до изходното ниво, докато нивата в мозъка остават високи до 

10
тия

 месец (Qin L et al. 2007). Това би могло да обясни липсата на сигнификантни 

резултати при проведения от нас опит с многократно прилагане на ЛПЗ. Вземането на 

кръвни проби беше извършено на 20
тия

 ден, когато се очаква плазмените нива на TNF-α 

да са спаднали до изходните, незвисмо от персистиращото възпаление в мозъка. 

След еднократно инжектиране на ЛПЗ и двата антипаркинсонови препарата понижиха 

серумните нива на TNF-α спрямо групата с липополизахарид (табл.10а и 10б). На 

базата на тези резултати може да допуснем, че РМХ и ТСР притежават известни 

противовъзпалителни и невропротективни качества. Двата препарата понижавайки 

нивата на цАМФ, модулират астроглиалната активност с последващ спад в 

продукцията на TNF-α (фиг. 14). 

 

 

 

 

 

Фиг.14. Модулиране нивото на TNF-α от прамипексол и толкапон. 

 

 

 

Прамипексол               Д2-рецептори             ц АМФ                 TNF-alfa 

 

Толкапон                 Допамин 
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3. Ефект на прамипексол и толкапон върху плазмените нива на TGF-β1 при 

плъхове с липополизахарид-предизвикано невровъзпаление. 

Смята се, че на ниво микроглия трансформиращия растежен фактор-β1 действа 

като антиинфламаторен цитокин (Mitchell K et al. 2014).  

Прамипексолът и толкапонът повишиха нивата на TGF-β1 при сравнение с 

контролите с физиологичен разтвор и липополизахарид след еднократно въвеждане на 

последния (табл. 11а и 11б). Това ни дава известни основания да допуснем, че и двата 

антипаркинсонови препарата имат имуномодулиращи и невропротективни свойства. В 

наличната литература не намерихме подобни данни, с които да съпоставим нашите 

резултати. На този етап само можем да предполагаме какви са подлежащите 

механизми. Предполагаме, че съществена роля има експресията на допаминергични 

рецептори от имунокомпетентни клетки, чиято активация модулира микроглиалната 

продукция на редица цитокини, сред които и TGF-β1.  

 

 

 

Групи Плазмени нива на 

TNF-α (pg/ml) 

физиологичен 

разтвор 

0±0 

липополизахарид  

250 мкг/кг тт 

160,175±123,350* 

ЛПЗ 250 мкг/кг тт 

+ РМХ 1 мг/кг тт 

3,258±3,258
+
 

ЛПЗ 250 мкг/кг тт 

+ РМХ 3 мг/кг тт 

6,548±6,548
+
 

*р<0,05 при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор 
+
р<0,01 при сравнение с групата с 

липополизахарид. 

 

Групи Плазмени нива на 

TNF-α (pg/ml) 

физиологичен 

разтвор 

0±0 

липополизахарид  

250 мкг/кг тт 

160,175±123,350* 

ЛПЗ 250 мкг/кг тт 

+ ТСР 15 мг/кг тт 

0±0
+
 

ЛПЗ 250 мкг/кг тт 

+ ТСР 30 мг/кг тт 

0±0
+
 

*р<0,05 при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор 
+
р<0,01 при сравнение с групата с 

липополизахарид. 

 

Табл. 10а. Ефекти на прамипексол върху 

плазмените нива на TNF след еднократно 

прилагане на ЛПЗ. 

Табл. 10б. Ефекти на толкапон върху 

плазмените нива на TNF-α след 

еднократно прилагане на ЛПЗ. 
 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Ефект на прамипексол и толкапон върху плазмените нива на BDNF при 

плъхове с липополизахарид-предизвикано невровъзпаление. 

BDNF е протеин, който се синтезира от невроните в мозъка (Pluchino N et al. 

2013). Той регулира активността им, синаптичната пластичност и има отношение към 

процесите на обучение и запаметяване (Zhang JC et al. 2016). BDNF е необходим за 

дългосрочното невронално потенциране (LTP) на ниво хипокамп, което е в основата на 

формирането на дълготрайната памет (Bekinschtein P et al. 2007). 

При еднократно (табл. 12а и 12б) и многократно приложение ЛПЗ понижи 

сигнификантно нивата на серумния BDNF  спрямо контролата с физиологичен разтвор. 

Системното му инжектиране стимулира верижна реакция водеща до дисбаланс между 

про- и антиинфламаторни отгвори (Zhan X et al. 2018). Nowacka и колеги допускат, че 

ЛПЗ-предизвиканата паметова дисфункция е свързана и с потисната експресия на 

BDNF от липополизахарида (Nowacka MM et al. 2015). 

След еднократно въвеждане на липополизахарид двата изследвани 

антипаркинсонови препарата повишиха плазмените нива на BDNF, спрямо групата 

третирана само с ЛПЗ (фиг. 15а и 15б). Един от вероятните механизми чрез който РМХ 

осъществява невропротективния си ефект е повишената продукция на невроторфични 

фактори, в частност на BDNF (Presgraves SP et al. 2004). В клетъчни култури на 

Групи Плазмени нива на 

TGF-β (pg/ml) 

физиологичен 

разтвор 

0±0 

липополизахарид  

250 мкг/кг тт 

0±0 

ЛПЗ 250 мкг/кг тт 

+ РМХ 1 мг/кг тт 

6726,50±3721,54
0$

 

ЛПЗ 250 мкг/кг тт 

+ РМХ 3 мг/кг тт 

15607,33±1809,39
0$

 

0
р<0,0001 при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор 
$
р<0,0001 при сравнение с групата с 

липополизахарид. 

 

Групи Плазмени нива на 

TGF-β (pg/ml) 

физиологичен 

разтвор 

0±0 

липополизахарид  

250 мкг/кг тт 

0±0 

ЛПЗ 250 мкг/кг 

тт + ТСР 15 

мг/кг тт 

1277,16±1054,02
0$

 

ЛПЗ 250 мкг/кг 

тт + ТСР 30 

мг/кг тт 

7480,00±3651,26
0$

 

0
р<0,0001 при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор 
$
р<0,0001 при сравнение с групата с 

липополизахарид. 

 

Табл. 11а. Ефекти на прамипексол 

върху плазмените нива на TGF-β след 

еднократно прилагане на ЛПЗ. 
 

Табл. 11б. Ефекти на толкапон върху 

плазмените нива на TGF-β след 

еднократно прилагане на ЛПЗ. 
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първични мезенцефални клетки РМХ стимулира Д3-рецепторите и повишава синтеза на 

BDNF (Du F et al. 2005). В наличната литература няма данни за влиянието на толкапона 

върху серумните нива на BDNF. Нашите резултати обаче показаха, че подобно на РМХ 

той също увеличава серумната концентрация на мозъчния трофичен фактор. 

Допускаме, че това се дължи на повишените нива на допамина. Допаминовите Д1- и Д5 

- рецептори са широко разпространени в префронталната кора. Стимулирането на  Д1-

рецепторите с допамин увеличава експресията на BDNF (Küppers E and Beyer C, 2001). 

Тези данни ни дават основание да допуснем, че толкапонът увеличавайки нивата на 

допамин води до активация на Д1-подобни рецептори с последаща засилена експресия 

на мозъчен трофичен фактор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществува положителна корелация между серумните и хипокампалните нива 

на BDNF (Кlein AB, et al.2011). РМХ не повиши серумните нива на невротрофичния 

фактор, при нашия модел на невровъзпаление и дегенерация с многократно 

приложение на ЛПЗ. Това може да се обясни с индуцираното от РМХ повишаване на 

BDNF в други мозъчни структури, а не в хипокампа. Berghauzen-Maciejewska et al. 

установяват, че РМХ понижава нивата на BDNF в едни мозъчни структури (нуклеус 

 
 

Фиг.15а. Влияние на прамипексол 

върху плазмените нива на BDNF при 

еднократно прилагане на ЛПЗ.*р<0,05 

при сравнение с групата с 

физиологичен разтвор; 
@

р<0,05 при 

сравнение с групата с 

липополизахарид.  

 

Фиг.15б. Влияние на толкапон 

върху плазмените нива на BDNF 

при еднократно прилагане на 

ЛПЗ.*р<0,05 при сравнение с 

групата с физиологичен разтвор; 
@

р<0,05 при сравнение с групата с 

липополизахарид.  
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акумбенс и амигдала), а ги повишава в други (вентрален тегментум). Вероятно 

прамипексолът има различен ефект върху BDNF в различни мозъчни структури и 

повишаването на този фактор в едни структури води до компенсаторното им 

понижаване в други. По този начин индиректно установяваме, че изследвания 

допаминов агонист не стимулира хипокампалната синтеза на BDNF при модел на 

невровъзпаление с ЛПЗ. 

Системното хронично прилагане на ЛПЗ води до постепенна загуба на тирозин-

хидроксилаза имунореактивни (допаминергични) неврони в субстанция нигра (Qin L et 

al. 2007). Това вроятно би могло да обясни факта, че КОМТ-инхибитора толкапон не 

повиши серумните нива на BDNF. Загубата на допаминергични неврони и 

последващата намалена продукция на допамин лишават КОМТ от субстрат на 

действие. Наред с това намалява броя на Д1/Д5 рецепторите, които опосредстват 

стимулиращия ефект на допамина върху BDNF. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получените от нас резултати дават представа за влиянието на допаминовия агонист 

прамипексол и КОМТ инхибитора толкапон върху два, на пръв поглед различни, но 

взаимносвързнани проблема относно болестта на Паркинсон. Проучени бяха ефектите 

на тези две вещества върху процесите на обучение и памет, и противовъзпалителната 

им активност. 

Най-напред прамипексолът и толкапонът бяха тествани относно ефект върху 

паметовите функции при нативни плъхове. Получените резултати показаха, че 

прамипексолът подобрява краткосрочната и дългосрочна памет във всички използвани 

дози при тестовете с активно обучение, а при пасивните тестове това се регистрира при 

ниската и високата доза. За разлика от него при активно обучение толкапонът подобри 

дългосрочната и краткосрочна памет само при най-високата използвана доза 30 мг/кг 

тм, а всички изследвани дози се оказаха ефективни при един от пасивните тестове.  

За изясняване на евентуалния механизъм по който прамипексолът и толкапонът 

упражняват своя подобряващ паметта ефект бяха проведени две серии от опити. В 

първата серия беше използван допаминовия рецепторен антагонист халоперидол. 

Известно е, че това съединение има по-висок афинитет към Д2 рецепторите, но също 

така блокира и Д3 рецепторите. Тъй като прамипексолът е агонист на тези два типа 

допаминови рецептори пълното антагонизиране на ефекта му от халоперидола би 

означавало, че единственият механизъм по който прамипексолът подобрява паметовите 

функции е допаминергичния. Резултатите от проведения експеримент показаха, че 

халоперидолът антагонизира напълно ефекта на изследвания от нас допаминов агонист 

при повдигнатия Т-лабиринт. При TWAA тест прамипексолът показа достоверно 

подобряване на процеса на задържане на паметовите следи при най-високата 

използвана доза, при сравнение с контролата с халоперидол. При  step-through теста за 

пасивно обучение прамипексолът подобри паметовите функции само спрямо 

контролата с халоперидол. При втория използван в настоящето изследване метод на 

пасивно обучние (step-down) дозата от 1 мг/кг т.м. показа достоверен подобряващ 

паметта ефект при сравнение дори с контролата с физиологичен разтвор. Тези 

резултати показват, че допаминергичният механизъм не е единствения по който 

прамипексолът упражнява своя ефект. Step-down теста се оказа най-подходящ за 

изследване на недопаминергични механизми, въвлечени в този ефект. По отношение на 

толкапона халоперидолът антагонизира ефекта му при TWAA теста и повдигнатия Т- 

лабиринт, но не и при тестовете за пасовно обучение и памет. В този случай най-
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подходящ за изследване на недопаминергичните механизми по който се подобряват 

паметовите функции се оказа step-through методиката за пасивно избягване. При този 

тест и трите използвани дози толкапон сигнификантно подобриха задържането на 

паметовите следи при сравнение с контролата с халоперидол. 

Във втората серия от експерименти беше използван резерпинов модел на ПБ. Този 

модел е въведен отдавна в експерименталната практика и изместен от по-новите 

методики с локално инжектиране в стриатума на токсични за допаминергичните 

неврони субстанции и генетични модели. В последните години отново се наблюдава 

интерес към резерпиновия модел на ПБ, тъй като той дава възможност в 

експерименталин условия да се възпроизведат не само двигателните, но и когнитивните 

нарушения на болестта. Тъй като резерпинът изчерпва нивата не само на допамин, но и 

на други моноамини това дава възможност да се оцени техния принос в наблюдаваните 

ефекти на прамипексол и толкапон върху паметта. Резерпинът антагонизира ефекта на 

толкапона върху паметовите функции и при пасивните тестове, където положителни 

резултати бяха постигнати при халоперидоловия модел. КОМТ ензима, който се 

блокира от толкапон, метаболизира не само допамин, но и норадреналина. Последният 

също има отношение към когницията. Получените резултати насочват, че 

норадренергичната медиация също е отговорна за подобряващия паметта ефект на 

толкапона. При step-down теста за пасивно избягване две от изследваните дози все пак 

показаха достоверни благоприятни ефекти върху задръжката на паметовите следи, 

което предполага и трети механизъм на действие, вероятно свързан с 

имуномодулаторния ефект на толкапона. При прамипексола резерпинът не 

антагонизира ефекта само при теста за активно обучение. Прамипексолът е допаминов 

антагонист, а резерпинът изчерпва допаминовите депа без да влияе на рецепторите. 

Поради това очаквахме слабо повлияване на подобряващия паметта ефект на 

прамипексола при резерпиновия модел на ПБ. Вероятно обяснение на получените 

резултати е силния оксидативен стрес индуциран от резерпина с последваща увреда на 

допаминергичните неврони. В тази опитна постановка запазеният ефект при TWAA 

теста вероятно се дължи на невропротективна активност. Допълнителни проучвания с 

антагонисти и при други модели са необходими за пълно изясняване на механизмите по 

които изследваните препарати подобряват паметовите функции. 

Изследването върху противовъзпалителния ефект на прамипексол и толкапон започна 

със скринингово тестване на ефекта им при карагенин-индуцирано ексудативно 

възпаление, като най-достъпен и бърз метод за тестване на антиинфламаторна 
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активност. Получените резултати показаха убедителен противовъзпалителен ефект на 

прамипексола при всички използвани дози и часове на измерване. Толкапонът показа 

противовъзпалителна активност само при две от изследваните дози на 4-я час. Това ни 

даде основание да продължим изследванията върху антиинфламаторна активност при 

модел на ЛПЗ-индуцирано системно възпаление чрез инжектиране на висока 

еднократна доза ЛПЗ. Получените резултати показаха, че и двата изследвани препарата 

повишават нивата на BDNF в серума и показват имуномодулаторен ефект. 

Прамипексолът и толкапонът повишиха сигнификантно серумното ниво на 

антиинфламаторния IL-10 и имуномодулаторния TGF-beta1, и понижиха това на TNF-

alfa . 

Използвахме и модел на ПБ предизвикан чрез петкратно инжектиране на ЛПЗ. Изестно 

е, че многократното прилагане на този бактериален ендотоксин в относително ниска 

дози води до възпалителни и дегенеративни промени в мозъка. Поради токсичността му 

за допаминергичните неврони се оказва подходящ модел на ПБ. При тази опитна 

постановка паметовите функции бяха тествани с два теста, при които поведенческите 

отговори се интегрират от различни мозъчни структури. Разпознавателният тест се 

използва за изследване на хипокамп зависимата памет, а У-лабиринта – паметовите 

функции кодирани в mPFC. При двата теста и двата изследвани препарата подобриха 

изследваните функции спрямо контролата с ЛПЗ. Това свидетелства за известен 

невропротективен ефект противодействащ на невровъзпалителните и дегенеративни 

промени. С оглед изясняване влиянието на прамипексола и толкапона върху тези 

процеси бяха проведени изследвания върху серумните нива на проинфламаторния TNF-

α, антиинфламаторния IL-10, имуномодулаторния TGFbeta1 и BDNF. Получените 

резултати показаха ,че само IL-10 може да се използва, като антиинфламаторен серумен 

маркер при невровъзпаление. Нивата на TNF-α и TGFbeta1 останаха нулеви при всички 

групи, а тези на BDNF дори бяха понижени при сравнение с контролата. 

Наред с когнитивната дисфункция, проблемите със съня са едни от най-честите 

немоторни симптоми на ПБ. В клиничната практика използваните препарати за лечение 

на това нарушение са бензодиазепините. За съжаление последните имат про-

амнестични свойства и могат да задълбочат паметовия дефицит при болни с ПБ. 

Поставихме си като последна задача да изследваме влиянието на прамипексола и 

толкапона върху паметта при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. Получените 

резултати показаха, че диазепама антагонизира ефекта на толкапон само при теста за 

активно обучение и запаметяване, но не и при пасивните тестове, където и трите 
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изследвани дози останаха ефективни, дори при сравнение с контролата с физиологичен 

разтвор. Прамипексолът противодейства на  амнестичният ефект на диазепама при 

TWAA и step-through теста за пасивно избягване, но не и при step-down тест и Т-

лабиринта. Резултатите са близки до тези при нативните плъхове, където по-добър 

ефект прамипексолът демонстрира при TWAA теста, а толкапонът при тестовете с 

пасивно избягване и Т-лабиринта. Това ни даде основание да заключим, че 

допаминергичната терапия с изследваните препарати донякъде противодейства на 

негативните когнитивни ефекти на бензодиазепините. 
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ИЗВОДИ  

 

1. Прамипексолът и толкапонът подобряват паметовите функции при хипокампално-

зависими  тестове за активно и пасивно обучение на нативни плъхове чрез стимулиране 

на допаминергичната медиация в тази нервна структура. Активните тестове показаха 

по-добри резултати  при прамипексола, а  пасивните - при толкапона. 

2. При нативни плъхове РМХ и ТСР подобряват паметовите функции при зависимия от 

медиалния префронтален кортекс Т-лабиринт. Наблюдаваният ефект се антагонизира 

при резерпинов модел на паркинсонизъм, диазепам-индуцирана амнезия и от 

допаминовия рецепторен антагонист халоперидол. 

3. При активно и пасивно обучение на плъхове с халоперидол-предизвикана 

допаминова блокада РМХ подобри паметовите функции, вероятно чрез изместване на 

допаминовият антагонист от рецепторите. ТСР подобри изследваните ефекти само при 

тестовете за пасивно обучение, където ефектът му се медиира от нивото на 

хипокампалния норадреналин, а не на допамина. 

4. При резерпиновия модел на ПБ РМХ в средната използвана доза подобри паметовите 

функции при TWAAT. ТСР подобри само краткосрочната памет при step-down теста, 

вероятно поради блокиране оксидативния метаболизъм на освободения от резерпина 

допамин. 

5. При диазепам-предизвиканата амнезия РМХ подобри паметовите функции при 

тестовете за активно и пасивно обучение, като средната доза показа по-добри резултати 

дори от нативните контроли. ТСР във всички използвани дози стимулира когнитивните 

процеси, спрямо двете контроли, само при тестовете за пасивно обучение. 

6. При многократно инжектиране на липополизахарид, като модел на ПБ и двата 

изследвани препарата подобриха паметовите функции при хипокампално обусловения 

разпознавателен тест, и зависимия от интегритета на медиалната префронтална кора У-

лабиринт. 

7. При еднократно приложение на ЛПЗ беше регистриран имуномодулаторен ефект при 

изследваните препарати, които повишиха нивата на противовъзпалителните цитокини 

IL-10, TGF-beta1, и намалиха нивото на провъзпалителния TNF-alfa. При модела на ПБ 

с многократно инжектиране на ЛПЗ имуномодулаторният им ефект се дължи само на 

повишаване серумните нива на антиинфламаторния IL-10. 

8. Невропротективният ефект на прамипексола и толкапона, оценен по способността им 

да повишават нивото на BDNF, беше наблюдаван само след еднократно приложение на 

ЛПЗ. 

9. При карагенинов модел на ексудативно възпаление противовъзпалителен ефект се 

регистрира  и при двата изследвани препарата, по-силно изразен при прамипексола. 
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ПРИНОСИ 
 

I. Приноси с научно - теоретично значение  

1. Установен е подобряващ паметта ефект на прамипексол и толкапон при нативни 

плъхове върху тестове, използващи наказателно подкрепление. 

2. За първи път в експерименталната фармакология е установено значението на 

допамина за ефекта на прамипексол и толкапон върху паметовите функции, чрез 

използване на допаминов антагонист и модел с изчерпване на  допаминовите депа. 

3.За първи път е установен подобряващия ефекта на прамипексол и толкапон върху 

процесите на обучение и памет при плъхове с липополизахарид - индуцирано мозъчно 

възпаление, като модел на Паркинсонова болест. 

4. Установен е ефектът на прамипексол и толкапон върху серумните нива на IL-10, 

TNF-alfa, TGF-beta1 и BDNF, както след еднократно, така и след многократно 

приложение на липополизахарид. 

II. Приноси с научно - приложно значение 

1. Установено е, че прамипексолът и толкапонът противодействат на амнестичния 

ефект на диазепама. Това би било полезно за клиничната практика поради комбиниране 

на антипаркинсоновите лекарства с бензодиазепини за повлияване на инсомнията, като 

един от немоторните симптоми на Паркинсоновата болест. 

2. Тестът за активно обучение с наказателно подкрепление (TWAAT) е по-подходящ за 

изследване ефекта на прамипексола върху паметовите функции, а при толкапона по-

добри резултати дават методите за пасивно избягване и Т-лабиринта. 

3. Установихме, че единствено IL-10 от изследваните цитокини се повиши 

сигнификантно от двата изследвани препарата, при модел на системно и 

невровъзпаление. Този цитокин може да намери приложение като серумен маркер за 

потискане на невровъзпалението при експериментално проучване на вещества с 

невропротективен ефект. 
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