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13.1. Пълнотекстови статии в реферирани списания  

 

13.1.1. Kokova V., Apostolova E., Peychev L. Effects of etifoxine on learning and memory of 

intact rats. Trakia Journal of Sciences, 2015; 13(2): 40-44. 

 

Ефекти на етифоксин върху обучението и паметта на плъхове  

Въведение: Етифоксин (ETX) е небензодиазепинов анксиолитик. Няма налични данни 

относно ефекта му върху когнитивните функции на лабораторни животни. Цел: Целта на 

това проучване е да се изследват ефектите на ETX върху когнитивните функции на плъхове. 

Методи: Мъжки плъхове порода Wistar (3 групи по 10) бяха третирани интраперитонеално с: 

физиологичен разтвор или ETX в дози съответно 50 или 100 mg/kg телесно тегло. Влиянието 

върху когнитивните функции беше изследвано с помощта на автоматичен апарат (Shuttle-

box). Бяха оценени следните параметри: брой условни отговори (авойданси), брой 

безусловни отговори (ескейпи), латентно време и брой междутренировъчни преминавания. 

Резултати: Установено беше, че животните, получаващи ETX в доза 50 mg/kg, имат 

подобрени способности за запаметяване и запазват дългосрочната си памет в сравнение с 

контролите. Животните, третирани с по-високата доза ETX, показват намален брой 

авойданси, ескейпи и междутренировъчни преминавания в сравнение с контролната група. 

Заключение: ETX в по-ниска доза има по-добър ефект върху обучението и паметта в 

сравнение с контролната група. ETX при по-висока доза (100 mg/kg) влошава когнитивните 

функции в сравнение с контролата, но без статистически значима разлика. 

Ключови думи: етифоксин, анксиолитик, когнитивни функции, Shuttle-box, животни 

 

Effects of etifoxine on learning and memory of intact rats 

Background: Etifoxine (ETX) is a non-benzodiazepine anxiolytic. There is no data available 

showing the effect of ETX on the cognitive functions of laboratory animals. Purpose: The aim of 

this study is to investigate the effects of ETX on the cognitive functions of intact rats. Methods: 

Male Wistar rats (3 groups of 10) were treated intraperitoneally with: saline or ETX in doses of 50 

or 100 mg/kg b.w., respectively. The influence on cognition was examined using automatic reflex 

conditioner (shuttle box). The following parameters were assessed: number of conditioned 

responses (avoidances), number of unconditioned responses (escapes), latency time and number of 

intertrial crossings. Results: The animals receiving ETX in a dose of 50 mg/kg were found to 

improve their learning abilities and preserve their long-term memory compared to the controls. The 

animals treated with the higher dose ETX were found to decrease the number of avoidances, 

escapes and intertrial crossings compared to the control group. Conclusions: ETX at the lower dose 

has a better effect on learning and memory compared to the control. ETX at the higher dose of 100 

mg/kg has a worse effect compared to the control, however, no significant differences between the 

experimental groups and the control group were found.  

Key words: etifoxine, anxiolytic, cognitive function, shuttle-box test, animals 

 

13.1.2. Zagorchev P., Apostolova E., Kokova V., Peychev L. Activation of KCNQ channels 

located on the skeletal muscle membrane by retigabine and its influence on the maximal 

muscle force in rat muscle strips. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 

2016;389(4):439–446. ISSN 0028-1298, IF=2.558 (2016) 
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Активиране на KCNQ канали, разположени върху мембраните на скелетните мускули, 

от ретигабин и неговото влияние върху максималната мускулна сила на мускулни 

препарати от плъхове  

Въведение: Ретигабин е ново антиепилептично лекарство с основен механизъм на действие 

активиране на волтаж-зависимите калиеви канали (Kv7), представени в много тъкани, 

включително възбудимите клетки - невронални и мускулни. Целта на това изследване е да се 

определи ролята на калиевите канали, разположени върху скелетната мускулна мембрана, в 

индуцираното от ретигабин in vivo- и in vitro- намаляване на мускулната контрактилна 

активност. Материали и методи: Изследвахме ефектите на ретигабин върху двигателната 

функция in vivo, използвайки „Bar holding” тест и върху проучвателната активност, 

използвайки тест „Activity cage” при плъхове. Електро-полева стимулация (EFS) беше 

приложена върху препарати от скелетни мускули in vitro, за да се оцени мускулната 

активност. Резултати: Регистрирахме значително намаляване на мускулния тонус и 

изследователската активност на плъхове, третирани перорално с 60 mg/kg телесно тегло 

ретигабин. Експериментите in vitro показват намаляване на максималната съкратителна сила 

на препаратите в присъствието на ретигабин в средата след индиректна (невронална) и 

директна (мускулна) стимулация. Ефектите бяха напълно антагонизирани от XE-991 (блокер 

на Kv7 канали), което подкрепя нашата хипотеза за връзката между тези видове калиеви 

канали и наблюдаваната промяна в мускулната сила. Въз основа на тези резултати можем да 

заключим, че Kv7 каналите в скелетната мускулатура играят значителна роля в 

миорелаксацията и намалената мускулна сила, регистрирана след приложение на 

медикаменти, отварящи калиевите канали Kv7 (напр. ретигабин). Хиперполяризацията на 

скелетната мускулна мембрана, причинена от ускорено излизане на K+ от клетките, вероятно 

е основната причина за ефектите на ретигабин върху мускулния тонус.  

Ключови думи: KCNQ; напречно набраздени мускули; максимална мускулна сила на 

контракцията. 

 

Activation of KCNQ channels located on the skeletal muscle membrane by retigabine and its 

influence on the maximal muscle force in rat muscle strips  

Introduction: Retigabine is a new antiepileptic drug with main mechanism of action activation of 

voltage-gated potassium channels (Kv7) represented in many tissues including the excitable cells - 

neuronal and muscular. The aim of this article is to determine the role of potassium channels 

located on the skeletal muscle membrane in the in vivo- and in vitro- reduction of muscle 

contractile activity induced by retigabine. Materials and methods: We studied the effects of 

retigabine on the motor function in vivo using bar holding test and exploratory activity using open 

field test in rats. Electrical field stimulation (EFS) was applied to skeletal muscle strips in vitro in 

order to evaluate muscular activity. We registered a significant decrease in the muscle tone and 

exploratory activity of rats, treated orally with 60 mg/kg bw retigabine. In vitro experiments showed 

decrease in the maximal muscle force of strips in presence of retigabine in the medium after both 

indirect (nerve-like) and direct (muscle-like) stimulation. The effects were fully antagonized by XE-

991 (Kv7 channel blocker), which supports our hypothesis about the relation between these types of 

potassium channels and the observed change in the muscle force. Based on these results we can 

conclude that skeletal muscle Kv7 channels play a significant role in the myorelaxation and reduced 

muscle force registered after treatment with Kv7 channels openers (e.g. retigabine). The 

hyperpolarization of skeletal muscle membrane caused by accelerated K+ efflux may be the 

underlying cause for the effect of retigabine on the muscle tone. 

Key words: KCNQ; striated muscle; maximal muscle force. 

 

13.1.3. Apostolova E., Zagorchev P., Kokova V., Peychev L. Retigabine diminishes the effects 

of acetylcholine, adrenaline and adrenergic agonists on the spontaneous activity of guinea pig 

smooth muscle strips in vitro. Autonomic neuroscience: Basic and Clinical, 2017;203:51-57. 

ISSN 1566-0702; IF=2.643 (2017). 
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Ретигабин намалява ефектите на ацетилхолин, адреналин и адренергични агонисти 

върху спонтанната активност на препарати от гладки мускули на морски свинчета in 

vitro  

Цел: Целта на това проучване е да се оценят ефектите на ретигабин върху на 

гладкомускулния отговор спрямо ацетилхолин, адреналин, α- и β-адренорецепторни 

агонисти. Методи: Проучихме промяната в спонтанните контракции на гладкомускулни 

препарати от корпус на стомах на морско свинче преди и след 20-минутно третиране с 2 μМ 

ретигабин. Също така изследвахме ефекта на ретигабин върху отговора на гладката 

мускулатура спрямо 10 μM ацетилхолин, 1 и 10 μM адреналин, 1 μM метоксамин, 0.1 μM p-

йодоклонидин и 10 μM изопротеренол. Резултати: Наблюдавано беше значително 

намаляване на ефектите на всички изследвани медиатори и агонисти, когато те бяха 

добавени към органните вани в присъствието на ретигабин. Ретигабин намали ефекта на 

ацетилхолин върху спонтанната активност на гладката мускулатура. Това намаление беше 

напълно антагонизирано от XE-991 (блокер на Kv7 каналите), което подкрепя нашата 

хипотеза за ролята на KCNQ каналите в регистрираните промени. Увеличението на силата на 

гладкомускулната контракция след добавяне на 1 μM адреналин, 1 μM метоксамин и 0,1 μM 

p-йодоклонидин също е значително по-малко в присъствието на ретигабин. Сравнявайки 

ефекта на 10 μM адреналин върху контрактилитета преди и след третиране с ретигабин, 

наблюдавахме повишена контрактилност, когато ретигабин присъстваше в органните вани. 

Заключение: Възможно обяснение на наблюдаваните намалени ефекти на медиаторите и 

рецепторните агонисти е, че ефектът на ретигабин върху контрактилитета на гладката 

мускулатура е комплексен. Мембранната хиперполяризация, взаимодействието между Kv7 

каналите и адренорецепторите, и влиянието върху сигналните пътища допринасят в различна 

степен за сумарната реакция на гладката мускулатура.  

Ключови думи: KCNQ; ацетилхолин; адреналин; α-адренорецептор; β-адренорецептор. 

 

Retigabine diminishes the effects of acetylcholine, adrenaline and adrenergic agonists on the 

spontaneous activity of guinea pig smooth muscle strips in vitro  

Purpose: The aim of this study is to evaluate the effect of retigabine on the smooth muscle 

response to acetylcholine, adrenaline, α-and β-adrenoceptor agonists. Methods: We studied the 

change in the spontaneous smooth muscle contraction of guinea pig gastric corpus strips before and 

after 20-min treatment with 2 μМ retigabine. We also evaluated the effect of retigabine on the 

smooth muscle response to 10 μМ acetylcholine, 1 and 10μМ adrenaline, 1 μМ methoxamine, 0.1 

μМ p-iodoclonidine and 10 μМ isoproterenol. Results: We observed a significant reduction in the 

effects of all studied mediators and agonists when they were added to organ baths in presence of 

retigabine. Retigabine diminished the effect of acetylcholine on the spontaneous smooth muscle 

activity. The effect was fully antagonized by XE-991 (Kv7 channel blocker), which supports our 

hypothesis about the role of KCNQ channels in the registered changes. The increase in the 

contraction force after adding of 1 μМ adrenaline, methoxamine, and 0.1 μМ p-iodoclonidine was 

also significantly smaller in presence of retigabine. However, comparing the effect of 10 μM 

adrenaline on the contractility before and after treatment with retigabine, we observed increased 

contractility when retigabine was present in the organ baths. Conclusion: A possible explanation 

for the observed diminished effects of mediators and receptor agonist is that the effect of retigabine 

on smooth muscle contractility is complex. The membrane hyperpolarization, the interaction 

between Kv7 channels and adrenoceptors, and the influence on signaling pathways may contribute 

to the summary smooth muscle response.  

Key words: KCNQ; Acetylcholine; Adrenaline; α-adrenoceptor; β-adrenoceptor. 

 

13.1.4. Apostolova E., Kokova V., Peychev Zh., Peycheva S., Apostolov A. Effect of fucoidan, 

Haberlea rhodopensis and propolis on mobilization of the CD34+ stem cells in rats. Farmacia, 

2017; 65(4): 567-570. IF=1.507 (2017). 
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Ефекти на фукоидан, Haberlea rhodopensis и прополис върху мобилизирането на CD34 + 

стволови клетки при плъхове  

Цел: Да се оцени влиянието на фукоидан, Haberlea rhodopensis (H. rhodopensis) и прополис 

върху нивото на хематопоетичните стволови клетки (CD34+) в кръвта на плъхове. 

Материали и методи: Четири групи мъжки плъхове Wistar (n = 10) се третират 

интраперитонеално, както следва: 1-ва група - 0,9% NaCl; 2-ра група - фукоидан (100 mg/kg 

т.т.); 3-та група - H. rhodopensis (50 mg/kg т.т.) и 4-та група - прополис (100 mg/kg т.т.). Два 

часа след еднократно приложение на веществата се вземат и анализират кръвни проби. 

Резултати: Установихме значително увеличение на броя на CD34 + клетките в периферната 

кръв след третиране с изследваните вещества. В допълнение, фукоидан предизвиква 

значително увеличение на броя на левкоцитите в сравнение с контролата. Заключение: Тези 

резултати показват, че тестваните вещества могат да мобилизират стволови клетки в 

периферната кръв на плъхове. Фукоидан може да увеличи броя на циркулиращите 

левкоцити, H. rhodopensis намалява този брой, докато прополисът не влияе върху нивото на 

левкоцитите в кръвта.  

Ключови думи: CD34 + клетки, Fucoidan, Haberlea rhodopensis, прополис. 

 

Effect of fucoidan, Haberlea rhodopensis and propolis on mobilization of the CD34+ stem cells 

in rats  

Aim: We evaluated the influence of Fucoidan, Haberlea rhodopensis (H. rhodopensis) and Propolis 

on hematopoietic stem cells (CD34+) level into the blood stream of rats. Methods: Four groups 

male Wistar rats (n=10) were treated intraperitoneally as follows: 1st group – 0.9% NaCl; 2nd group 

– Fucoidan (100 mg/kg bw); 3rd group – H. rhodopensis (50 mg/kg bw), and 4th group – Propolis 

(100 mg/kg bw). Two hours after a single administration of the substances blood samples were 

collected and analyzed. Results: We found a significant increase in the number of CD34+ cells in 

the blood stream after treatment with the tested substances. Fucoidan also caused a significant 

increase in the number of leukocytes in comparison to controls. Conclusion: These results show 

that the tested substances could mobilize stem cells in peripheral blood of rats. Fucoidan may 

increase the count of circulating WBC, H. rhodopensis decreases this count, while Propolis does not 

influence leukocyte level in peripheral blood.  

Keywords: CD34+ cells, Fucoidan, Haberlea rhodopensis, Propolis. 

 

13.1.5.  Andonova V., Peneva P., Georgiev G., Toncheva V., Apostolova E., Peychev Zh., 

Dimitrova S., Katsarova M., Petrova N., Kassarova M. Ketoprofen-loaded polymer carriers 

in bigel formulation: an approach to enhancing drug photostability in topical application 

forms. International Journal of Nanomedicine, 2017; 12:6221-6238. IF=4.370 (2017). 

 

Натоварени с кетопрофен полимерни носители в бигелна лекарствена форма: подход за 

подобряване на фотостабилността на лекарството при локални форми на приложение  
Целта на проучването е да изследва стабилността и биофармацевтичните характеристики на 

кетопрофен, натоварен в полимерни носители, които са включени в бигел като полутвърда 

дозирана форма. Полимерните носители с включен in situ кетопрофен са получени чрез без 

емулгаторна емулсионна полимеризация на мономерите във водна среда или разтвор на 

използваните полимери. Оценяват се морфологичните характеристики на носителите, in vitro 

освобождаването и фотохимичната стабилност на кетопрофен. Моделът с оптимални 

характеристики се включва във формата бигел. Бигелът се охарактеризира по отношение на 

рН, реологично поведение, разпределение и in vitro освобождаване на лекарството. Оценяват 

се остра кожна токсичност, антиноцицептивна активност, противовъзпалителна активност и 

антихипералгезичен ефект на приготвения бигел с натоварен с кетопрофен полимерен 

носител. Резултати: Носителите на кетопрофен се характеризират с високи стойности на 

добива и лекарственото натоварване. Разпределението на частиците по размер варира в 
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широки граници в зависимост от използвания полимер и осигурява продължително 

освобождаване до 6 часа. Полимерната смес поли (винилацетат) и хидроксипропил целулоза 

като лекарствен носител, самостоятелно или включени в състава на бигела, подобряват 

фотостабилността на лекарството в сравнение с незащитения кетопрофен. Бигелът с частици, 

натоварени с кетопрофен, осигурява продължително освобождаване на лекарството и има 

оптимални реологични параметри. In vivo експериментите с бигела не показват възпаление 

или дразнене на кожата. Четири часа след прилагането му е регистриран добре изразен 

аналгетичен, противовъзпалителен и антихипералгезичен ефект. Заключение: Полимерната 

смес от поли (винилацетат) и хидроксипропил целулоза като носител на кетопрофен и 

бигелът, в който е включена, осигуряват подобрена фотостабилност и продължително 

освобождаване на лекарството.  

Ключови думи: антихипералгезичен ефект, антиноцицептивна активност, двуфазни 

системи, индуциран от карагенан оток, полимеризация без емулгатори 

 

Ketoprofen-loaded polymer carriers in bigel formulation: an approach to enhancing drug 

photostability in topical application forms  

The purpose of the study was to investigate the stability and biopharmaceutical characteristics of 

ketoprofen, loaded in polymeric carriers, which were included into a bigel in a semisolid dosage 

form. The polymer carriers with in situ-included ketoprofen were obtained by emulsifier-free 

emulsion polymerization of the monomers in aqueous medium or a solution of the polymers used. 

The morphological characteristics of the carriers, the in vitro release and the photochemical stability 

of ketoprofen were evaluated. The model with optimal characteristics was included in a bigel 

formulation. The bigel was characterized in terms of pH, rheological behavior, spreadability, and in 

vitro drug release. Acute skin toxicity, antinociceptive activity, anti-inflammatory activity, and 

antihyperalgesic effects of the prepared bigel with ketoprofen-loaded polymer carrier were 

evaluated. Results: The carriers of ketoprofen were characterized by a high yield and drug loading. 

The particle size distribution varied widely according to the polymer used, and a sustained release 

was provided for up to 6 hours. The polymer mixture poly(vinyl acetate) and hydroxypropyl 

cellulose as a drug carrier, alone or included in the bigel composition, improved the photostability 

of the drug compared with unprotected ketoprofen. The bigel with ketoprofen-loaded particles 

provided sustained release of the drug and had optimal rheological parameters. In vivo experiments 

on the bigel showed no skin inflammation or irritation. Four hours after its application, a well-

defined analgesic, anti-inflammatory, and antihyperalgesic effect was registered. The polymer 

mixture of poly(vinyl acetate) and hydroxypropyl cellulose as a carrier of ketoprofen and the bigel 

in which it was included provided an enhanced photostability and sustained drug release. 

Keywords: antihyperalgesic effect, antinociceptive activity, biphasic systems, carrageenan-induced 

edema, emulsifier-free radical polymerization 

 

13.1.6. Andonova V., Peneva P., Apostolova E., Dimcheva T., Peychev Zh.,  Kassarova M. 

Carbopol hydrogel/sorbitan monostearate-almond oil based organogel biphasic formulations: 

Preparation and characterization of the bigels. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 

2017; 16:1455-1463. IF=0.569 (2016). 

 

Двуфазни формулировки на основата на карбопол хидрогел/сорбитан моностеарат-

бадемово масло органогел: Приготвяне и охарактеризиране на бигелите  

Цел: Да се получат и охарактеризират органогелни двуфазни формулировки (бигели) на 

основата на карбопол хидрогел/сорбитан моностеарат-бадемово масло като полутвърд 

носител за локално приложение на медикаменти. Методи: Бигелите бяха получени при 

„меки” условия при съотношения хидрогел/органогел 80/20, 70/30 и 60/40 (w/w). Бяха 

оценени тяхната стабилност, вискозитет, разпределение на включеното вещество, 

микроархитектура и остра кожна токсичност. Резултати: Две формулировки, приготвени в 

съотношения 80/20 и 70/30, показаха стабилност при междинното изпитване за стабилност и 
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имаха сходен вискозитет и разпръскваемост (съответно 38,0 ± 1,0 mm и 37,3 ± 0,6 mm, p> 

0,05). Двете формулировки имаха бимодално разпределение на размера на капчиците и 

много сходни стойности на средния диаметър на капката (0,33 ± 0,05 μm и 2,35 ± 0,44; и 0,34 

± 0,04 μm и 2,59 ± 0,21 μm). Формулировката, получена в съотношение 60/40, показа 

нестабилност по време на съхранение. Липсваха признаци на кожна токсичност по време на 

in vivo изследванията. Заключение: Предвид техните полезни свойства, разработените 

бигели представляват потенциален полутвърд носител за локално приложение и имат 

овлажняващ ефект.  

Ключови думи: бадемово масло, бигели, карбопол хидрогел, овлажняващ ефект, органогел, 

сорбитан моностеарат 

 

Carbopol hydrogel/sorbitan monostearate-almond oil based organogel biphasic formulations: 

Preparation and characterization of the bigels  

Purpose: To obtain and evaluate carbopol hydrogel/sorbitan monostearate-almond oil-based 

organogel biphasic formulations (bigels) as a semi-solid vehicle for medicated topical applications.  

Methods: Bigel formulations were obtained under mild conditions at a hydrogel/organogel ratio of 

80/20, 70/30, and 60/40 (w/w). Their stability, viscosity, spreadability, microarchitecture, and acute 

skin toxicity were evaluated. Results:Two formulations, prepared at ratios of 80/20 and 70/30, were 

stable based on intermediate stability testing, and had a similar viscosity and spreadability (38.0 ± 

1.0 mm and 37.3 ± 0.6 mm, p > 0.05, respectively). Both of these formulations had a bimodal 

droplet size distribution and very similar values for the droplet mean diameter (0.33 ± 0.05 μm and 

2.35 ± 0.44; and 0.34 ± 0.04 μm and 2.59 ± 0.21 μm). The formulation obtained at a ratio of 60/40 

was unstable during storage. The in vivo results did not reveal any signs of skin toxicity. 

Conclusion: Considering their beneficial properties, the developed bigels are a potential semi-solid 

vehicle for topical application and exhibit a moisturizing effect.  

Keywords: Almond oil, Bigels, Carbopol hydrogel, Moisturizing effect, Organogel, Sorbitan 

monostearat 

 

13.1.7. Draganova-Filipova M., Apostolova E., Zagorchev P. Effects of Rosmarinus officinalis 

oil on histamine-induced acute inflammation. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des 

Sciences, 2018; 71 (2):261-270. IF=0.270 (2017). 

 

Ефекти на масло от Rosmarinus officinalis върху хистамин индуцирано остро 

възпаление  

Rosmarinus officinalis се използва широко по целия свят и негови екстракти показват 

противовъзпалителна активност. Цел: Да се изследват противовъзпалителните ефекти на 

маслото от Rosmarinus officinalis (RO) чрез оценка на неговите ефекти върху активността на 

циклооксигеназата (COX). Проучена е активността на RO и индометацин in vivo и in vitro 

чрез оценка на COX-инхибиторния им потенциал. Материали и методи: Мъжки плъхове 

Wistar бяха третирани интраперитонеално с индометацин (10 mg/kg т.т.), RO (35 и 70 mg/kg 

т.т.) или физиологичен разтвор (0.9% NaCl). Тридесет минути след третирането на 

животните се инжектира субплантарно хистамин (1% във физиологичен разтвор) в дясна 

задна лапа и равно количество физиологичен разтвор в лявата. Промените в обема на лапата 

се измерват 5, 7, 15, 20, 25, 30, 60 и 120 минути след субплантарната инжекция. 

Инхибиторната активност на двата агента върху COX и се измерва спектрофотометрично. 

Резултати: Установихме значително намаляване на обема на лапата в групите, третирани с 

RO (35 и 70 mg/kg телесно тегло) в сравнение с третираните с индометацин плъхове на 5-та, 7-

ма и 15-та минута след инжектирането на хистамин (P<0,05; n=7). В късната фаза на 

възпалението (30-та до 120-та минута) подобно намаляване на отока се наблюдава след 

приложение на индометацин и RO в двете концентрации. Етеричното масло намалява 

активността на COX in vitro при по-висока концентрация в сравнение с индометацин. 

Средните инхибиращи концентрации на индометацин и RO са съответно 0,27 ± 0,03 mg/L и 
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4,70 ± 0,45 mg/L. Заключение: RO има противовъзпалителен ефект подобно на 

индометацин, но механизмът на неговото действие, особено в ранната фаза на възпалението, 

е различен.  

Ключови думи: масло от Rosmarinus officinalis, инхибиране на COX, индуциран от хистамин 

оток на лапа на плъх 

 

Effects of Rosmarinus officinalis oil on histamine-induced acute inflammation 

Rosmarinus officinalis is used widely all around the world and its extracts have shown anti-

inflammatory activity. Aim: We here analyze the anti-inflammatory effects of Rosmarinus 

officinalis oil (RO) by estimation of its effects on the cyclooxygenase (COX) activity. We studied 

the activity of RO and Indomethacin in vivo and in vitro by evaluation of the COX-inhibitory 

potential. Methods: Male Wistar rats were treated intraperitoneally with Indomethacin (10 mg/kg 

bw), RO (35 and 70 mg/kg bw) and saline (0.9% NaCl). Thirty minutes after treatment the animals 

received a subplantar injection of Histamine (1% in saline) in the right paw and equal amount saline 

in the left. The changes in the rat paw volume were measured 5, 7, 15, 20, 25, 30, 60 and 120 min 

after the subplantar injection.  

The COX inhibitory activity of both agents was measured spectrophotometrically.  

Results: We found a significant decrease in the paw volume in the RO treated groups (35 and 

70 mg/kg bw) in comparison to Indomethacin-treated rats on the 5th, 7th and 15th min after the 

histamine injection (P < 0.05; n = 7). At the late phase of inflammation (30 to 120 min) similar 

swelling reduction was observed after treatment with Indomethacin and RO in both concentrations. 

The essential oil reduced the COX activity in vitro at a higher concentration in comparison to 

Indomethacin. IC50 of Indomethacin and RO were 0.27 ± 0.03 mg/L and 4.70 ± 0.45 mg/L, 

respectively. In conclusion, RO has anti-inflammatory effect as an Indomethacin, but the 

mechanism of its action especially at the early phase of inflammation is different. 

Key words: Rosmarinus officinalis oil, COX inhibition, histamine-induced rat paw edema 

 

13.1.8. Zagorchev P., Apostolova E., Kokova V., Peychev L., Peychev Zh., Draganova-

Filipova M. Activation of Kv7.2 to Kv7.5 channels by retigabine modulates the effects of 

histamine and 2-(2-pyridyl) ethylamine on smooth muscles. Comptes rendus de l’Acad´emie 

bulgare des Sciences, 2018;71(10):1428-1436. IF=0.270 (2017). 

 

Активирането на Kv7.2 до Kv7.5 канали от ретигабин модулира ефектите на хистамин 

и 2- (2-пиридил) етиламин върху гладки мускули  

Ретигабин е антиепилептично лекарство, чийто основен механизъм на действие включва 

отваряне на волтаж-зависимите калиеви канали (Kv7.2 до Kv7.5). Целта на това проучване е 

да се оцени ефектът на ретигабин върху клетъчния отговор към хистамин и Н1 рецепторния 

агонист 2- (2-пиридил) етиламин. Материали и методи: Изследван беше ефекта на 10 µM 

хистамин и 10 µM 2-(2-пиридил) етиламин върху спонтанните съкращения на гладката 

мускулатура на препарати от корпус на стомах на морско свинче преди и след 20 минутно 

третиране с 2 µM ретигабин. Резултати: Ефектът на 10 µM хистамин върху спонтанния 

контрактилитет на гладката мускулатура е намален след приложението на 2 µM ретигабин. 

Подобни резултати се наблюдават при 2-(2-пиридил) етиламин (агонист на Н1 рецептора). 

Заключение: Активирането на Kv7.2 до Kv7.5 канали от ретигабин може да доведе до 

хиперполяризация на мембраната и отслабени ефекти на хистамин и 2-(2-пиридил) етиламин 

върху гладките мускули. Подобен процес може да се наблюдава в невроните, където също 

присъстват Kv7 канали и H1 рецептори.  

Ключови думи: мембранна хиперполяризация, гладкомускулни препарати от корпус на 

стомах на морско свинче, спонтанни съкращения на гладката мускулатура. 
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Activation of Kv7.2 to Kv7.5 channels by retigabine modulates the effects of histamine and 2-

(2-pyridyl) ethylamine on smooth muscles  
Retigabine is an antiepileptic drug whose main mechanism of action involves opening of voltage-

gated potassium channels (Kv7.2-Kv7.5). The aim of this study is to evaluate the effect of 

retigabine on the cell response to histamine and H1 receptor agonist 2-(2-Pyridyl) ethylamine. 

Methods: We examined the effect of 10 µM histamine and 10 µM 2-(2-Pyridyl) ethylamine on 

spontaneous smooth muscle contraction of guinea pig gastric corpus strips before and after 20-min 

treatment with 2 µM retigabine. Results: The effect of 10 µM histamine on the spontaneous smooth 

muscle contractility was diminished after treatment with 2 µM retigabine. Similar results were 

observed with 2-(2-Pyridyl) ethylamine (H1 receptor agonist). Conclusion: Activation of Kv7.2 to 

Kv7.5 channels by retigabine may lead to membrane hyperpolarization and may result in attenuated 

effects of histamine and 2-(2-Pyridyl) ethylamine on smooth muscles. A similar process could occur 

in the neurons, where Kv7 channels and H1 receptors are present. 

Keywords: membrane hyperpolarization, guinea pig corpus smooth muscle, spontaneous smooth 

muscle contraction 

 

13.1.9. Zagorchev P., Kokova V., Apostolova E., Peychev L. Possible role of 18-kDa 

translocator protein (TSPO) in etifoxine-induced reduction of direct twitch responses in 

isolated rat nerve-skeletal muscle preparations. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 

2018;17(7):1309-1315. IF=0.444 (2017). 

 

Възможна роля на 18-kDa транслокаторен протеин (TSPO) в индуцираното от 

етифоксин намаляване на директните съкращения на изолирани нервно-скелетно 

мускулни препарати на плъхове  

Цел: Да се изследват ефектите на етифоксин върху силата на съкращение на изолирани 

препарати от скелетни мускули на плъхове, предизвикано чрез директна стимулация, и да се 

предложи възможно обяснение на механизма на наблюдавания ефект. Методи: 

Контрактилната активност на напречнонабраздените мускули се предизвиква чрез електро-

полева стимулация. Изследвани са ефектите на етифоксин и нифедипин върху еднократно 

съкращение, предизвикано чрез директна стимулация. Резултати: Резултатите показват, че 

ефектът на етифоксин върху скелетните мускули зависи от концентрацията: ниските 

концентрации (10-8 М и 10-7 М) имат слаб ефект върху силата на съкращение, докато по-

високите концентрации (10-6 М и 10-5 М) предизвикват значително намаляване на тази сила в 

сравнение с контролите. Средната инхибираща концентрация (IC50) на етифоксин е 0,85 х 10-

6 М. Селективният блокер на L-тип калциеви канали нифедипин (10-5 М) предизвиква по-

силно намаляване на силата на мускулното съкращение от 10-6 М етифоксин. Различният 

потенциал на етифоксин и нифедипин да намаляват силата на еднократно съкращение, 

предизвикано чрез директна стимулация, вероятно се дължат на различните им механизми на 

действие. Механизмът на наблюдавания ефект на етифоксин е комплексен. Вероятно 

етифоксин действа като неселективен агент не само върху L-тип калциеви канали Cav1.1, 

локализирани върху сарколемата, но също така и върху 18-kDa транслокатор протеин (TSPO) 

в скелетната мускулатура. Заключение: Индуцираното от етифоксин намаляване на 

мускулното съкращение след директна стимулация може да се отдаде на ефект върху TSPO и 

Cav1.1. Познаването на ефектите на TSPO лигандите върху съкратителната способност на 

скелетните мускули може да обясни ролята на TSPO в мускулния контрактилитет.  

Ключови думи: Етифоксин, TSPO, калциеви канали, еднократно съкращение след директна 

стимулация, напречнонабразден мускул 

 

Possible role of 18-kDa translocator protein (TSPO) in etifoxine-induced reduction of direct 

twitch responses in isolated rat nerve-skeletal muscle preparations  
Purpose: To determine the effects of etifoxine on directly-elicited twitch tension of isolated rat 

nerveskeletal muscle preparations and to propose a possible explanation of the mechanism of the 
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observed effect. Methods: Striated muscles contractile activity was elicited by electrical field 

stimulation. The effects of etifoxine and nifedipine on direct single twitch response were studied. 

Results: The results demonstrate that the effect of etifoxine on skeletal muscle depends on the 

concentrations: low concentrations (10-8 М and 10-7 М) have little effect on twitch tension, whereas 

higher concentrations (10-6 М and 10-5 М) induced a significant decrease in the direct single twitch 

response in comparison to controls. The mean IC50 (reduction of directly-elicited twitch tension) of 

etifoxine was 0.85x10-6 M. The selective L-type calcium channel blocker nifedipine (10-5 М) 

induced a greater decrease in the muscle force than 10-6 М etifoxine. The different abilities of 

etifoxine and nifedipine to reduce direct single twitch response may be related to their distinct 

mechanisms of action. The observed effect of etifoxine could be more complex. Probably etifoxine 

acts as a non-selective agent not only on L-type calcium channels Cav1.1 localized in sarcolemma 

but also on 18-kDa translocator protein (TSPO) in skeletal muscle. Conclusion:Etifoxine-induced 

reduction of direct twitch responses could be attributed to an effect on TSPO and Cav1.1. 

Knowledge of the effects of TSPO ligands on the contraction of skeletal muscle might explain the 

role of TSPO in muscle contractility. 

Keywords: Etifoxine, TSPO, Calcium channels, Direct single twitch response, Striated muscle 

 

13.1.10.  Zagorchev P., Apostolova E., Pilicheva B., Draganova-Filipova M., Kokova V., 

Lukanov J. In vivo investigation of antihyperalgesic and antinociceptive effects of peat 

formulations. Acta Pharmaceutica, 2018; 68: 373–380. IF=1.071 (2017). 

 

In vivo изследване на антихипералгезичния и антиноцицептивния ефект на 

формулировки, съдържащи торф  

Целта на това проучване е да се оцени антихипералгезичният и антиноцицептивният ефект 

на две формулировки, съдържащи торфен воден екстракт, като се използва модел на 

карагенан-индуцирана хипералгезия, тест с механичен стимул и тест „Гореща плоча”. 

Методи: Плъховете бяха разделени на седем групи (n = 6) и бяха подложени на локално 

третиране с две торфени формулировки или две формулировки съдържащи диклофенак, 

разтворени съответно в карбопол гел или Wolff basis creme®. Като контроли бяха използвани 

карбопол гел, Wolff basis creme® и 0.9% NaCl без тествани вещества. Резултати: И двете 

торфени формулировки показаха значителен антихипералгетичен ефект 60 минути след 

третирането. При теста с гореща плоча, плъховете, третирани с торф на базата на Wolff basis 

creme®, показаха тенденция към удължаване на латентното време за реакция на първия час от 

изследването. Заключение: Резултатите могат да бъдат обяснени с частично активиране на 

периферни α2-адренорецептори и възможната COX-2 инхибиторна активност на торфения 

екстракт.  

Ключови думи: плъхове Wistar; хипералгезия; торф. 

 

In vivo investigation of antihyperalgesic and antinociceptive effects of peat formulations 

The aim of this study is to evaluate the antihyperalgesic and antinociceptive effects of two 

formulations containing peat water extracts using a model of carrageenan-induced hyperalgesia, 

combined with a test with a mechanical stimulus, and a hot plate test. Methods: Rats were divided 

into seven groups (n=6) and received local treatment with two peat formulations and two diclofenac 

formulations dissolved in carbopol gel and Wolff® basis creme, respectively. Carbopol gel, Wolff® 

basis creme and 0.9 % NaCl without tested substances were used as controls. Results: Both peat 

formulations exerted an unambiguous antihyperalgesic effect 60 minutes after the treatment. In the 

hot plate test, the rats treated with the Wolff® basis creme peat formulation showed a tendency to 

prolonged latency on the first hour. Conclusion:The results could be explained by partial activation 

of peripheral α2-adrenoceptors and the possible COX-2 suppressive activity.  

Keywords: Wistar rats; hyperalgesia; peat.  
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13.1.11.  Peycheva S., Apostolova Е., Gardjeva P., Peychev Zh., Kokova V., Angelov A., Slavov 

A., Murdjeva M. Effect of Bulgarian propolis on the oral microflora in adolescents with 

plaque-induced gingivitis. Revista Brasileira de Farmacognosia, 2019; 29: 271–277. IF=1.754 

(2018). 

 

Ефект на български прополис върху оралната микрофлора на юноши с плак-

индуциран гингивит  

Сравнихме ефекта на два терапевтични подхода (предлагана на пазара паста за зъби и 

добавяне на екстракт от български прополис към същата паста за зъби) върху възпалението 

на венците, образуването на плака и оралната микробиална флора на юноши с умерен плак-

индуциран гингивит. Участниците бяха разделени на случаен принцип в две групи от по 35 

ученици. Първата група беше инструктирана да използва налична на фармацевтичния пазар 

паста за зъби в рутинната си хигиена на устната кухина. Втората група беше инструктирана 

да добавя по 10 капки Propolin® към пастата за зъби преди всяко миене на зъбите. При 

първото посещение и на 20-ия ден от изследването бяха отчетени гингивалния и плаковия 

индекс и бяха взети проби от зъбна плака за микробиологично изследване. След лечението 

броят на учениците с гингивален индекс 1,1–2,0 във втората група беше значително по-нисък 

от съответния брой в първата група. Neisseria spp. и Streptococcus spp. присъстваха във 

всички проби преди и след лечението. Добавянето на прополис доведе до пълното 

унищожаване на Streptococcus mutans, Candida albicans, Fusobacterium varium, Грам-

отрицателни коки, Грам-положителни пръчки, Porphyromonas asaccharolyticus, Prevotella 

bivia, Prevotella intermedia, Prevotella melani и Streptococcus intermedius. Анализите на 

състава Propolin® разкриха, че той е богат на съединения с подчертана антимикробна 

активност. В заключение добавянето на български прополис към пастата за зъби подобрява 

състоянието на венците при юноши с умерен плак-индуциран гингивит и осигурява 

повишена активност срещу потенциални пародонтални и кариогенни патогени.  

Ключови думи: български прополис; Candida albicans; орални патогени; плак-индуциран 

гингивит; Prevotella spp.; Streptococcus spp. 

 

Effect of Bulgarian propolis on the oral microflora in adolescents with plaque-induced 

gingivitis 
We compared the effect of two therapeutic approaches (marketed toothpaste and addition of 

Bulgarian propolis extract to the toothpaste) on gingival inflammation, plaque formation and oral 

microbial flora on Bulgarian adolescents with moderate plaque-induced gingivitis. The participants 

were divided randomly into two groups of 35 students. The first group was instructed to use 

marketed toothpaste in their routine oral hygiene. The second group was instructed to add 10 drops 

of Propolin® to the toothpaste before every brushing. The Gingival index and Plaque index were 

registered and dental plaque samples were collected on the first visit and on the 20th day of the 

study. After the treatment, the number of students with Gingival index = 1.1–2.0 in the second 

group was significantly lower than the respective number in the first group. Neisseria spp. and 

Streptococcus spp. were present in all samples before and after treatment. The addition of propolis 

resulted in the complete eradication of Streptococcus mutans, Candida albicans, Fusobacterium 

varium, Gram-negative cocci, Gram-positive rods, Porphyromonas asaccharolyticus, Prevotella 

bivia, Prevotella intermedia, Prevotella melani and Streptococcus intermedius. The analyses of 

Propolin® composition revealed it was a black poplar type propolis and is rich in compounds with 

pronounced antimicrobial activity. In conclusion, the addition of Bulgarian propolis to the 

toothpaste improved the gingival health in adolescents with moderate plaque-induced gingivitis and 

resulted in increased activity against potential periodontal and cariogenic pathogens. 

Keywords: Bulgarian propolis; Candida albicans; Oral pathogens; Plaque-induced gingivitis; 

Prevotella spp.; Streptococcus spp. 
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13.1.12.  Georgieva Y., Pilicheva B., Kokova V., Apostolova E., Kassarova M. Taste Masking 

of Enalapril Maleate by the Precipitation Method. Folia Medica, 2019;61(3): 426-34.  

 

Маскиране на вкуса на еналаприл малеат по метода на преципитация  

Маскирането на вкуса на горчиви или неприятни лекарства е важна предпоставка за 

подобряване на комплайънса на пациентите, особено при деца и пациенти в напреднала 

възраст. Целта на изследването е получаване на микрочастици, маскиращи вкуса и 

предназначени за включване в диспергиращи се в устата таблетки. Избрахме метода на 

преципитация като използвахме еналаприлов малеат (ENA) за модел на лекарство с горчив 

вкус и Eudragit EPO® като pH чувствителен полимер. Цел: Целта на това проучване е да се 

получат микрочастици с еналаприлов малеат по метода на преципитация, за да се маскира 

горчивият вкус на лекарството. Материали и методи: Девет модела на микрочастици на 

Eudragit EPO® с еналаприлов малеат са получени по метода на преципитация при различни 

съотношения лекарство/полимер. Моделите бяха охарактеризирани по отношение на размер, 

форма, добив при производство, съдържание на лекарство, ефективност на капсулиране и 

съдържание на влага. Инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие, прахова 

рентгенова дифракция и диференциална сканираща калориметрия бяха използвани за анализ 

на възможните взаимодействия в получения комплекс. Изследвания на освобождаването на 

лекарството in vitro в изкуствена слюнчена течност и оценка на вкуса in vivo при плъхове 

бяха извършени, за да се докаже маскирането на вкуса. Резултати: Разпределението на 

размера на частиците варираше от 266,9 μm до 410,9 μm. Формата на получените частици 

беше неправилна. Производственият добив варираше от 23,6% до 78,2%. Съдържанието на 

лекарството беше между 2,3% и 4,8%, а ефективността на капсулиране - от 1,6% на 9,0%. 

Данните за освобождаване на лекарството in vitro показаха значително маскиране на вкуса. 

Заключение: Някои от получените микрочастици по метода на преципитация притежаваха 

задоволителна ефективност на маскиране на вкуса, което доказа възможността за маскиране 

на вкуса по този метод.  

Ключови думи: маскиране на вкуса, еналаприлов малеат, метод на преципитация 

 

Taste Masking of Enalapril Maleate by the Precipitation Method 
Background: Taste masking of bitter or unpleasant drugs is an important prereq-uisite to improve 

patient compliance, especially for children and elderly patients. We aimed at obtaining taste-masked 

microparticles intended for incorporation into orodispersible tablets. We selected the precipitation 

method using enalapril maleate (ENA) as a model bitter-tasting drug and Eudragit EPO® as a pH 

sensitive polymer. Aim: The aim of this study was to obtain microparticles with enalapril maleate 

by the precipitation method in order to mask the bitter taste of the drug. Materials and methods: 

Nine models of enalapril maleate – Eudragit EPO® microparticles were prepared by the 

precipitation method at varied drug-polymer ratios. The models were characterized in terms of size, 

shape, production yield, drug content, encapsulation efficiency and moisture content. Fourier-

transformed infra-red spectroscopy, powder X-ray diffraction and differential scanning calorimetry 

were used to analyze possible interactions in the complex. In vitro drug release in simulated salivary 

fluid and in vivo taste evaluation in rats were realized to prove taste masking. Results: The particle 

size distribution varied from 266.9 μm to 410.9 μm. The shape of the resulting particles was 

irregular. The production yield varied from 23.6% to 78.2%. The drug content ranged between 

2.3% to 4.8%, encapsulation efficiency increased from 1.6% to 9.0%. In vitro drug release data 

indicated significant taste masking. Conclusion: Some of the obtained microparticles by the 

precipitation method showed satisfactory taste masking efficiency, which proved the taste masking 

feasibility of this method. 

Key words: taste masking, enalapril maleate, precipitation method 
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13.1.13.  Peycheva S., Apostolova Е., Peychev Z., Gardjeva P., Slavov A., Murdjeva M. 

Changes in the cytokine levels in adolescents with gingivitis after treatment with propolis. 

Farmacia, 2019; 67 (2):360-366. IF=1.527 (2018) 

 

Промени в нивата на цитокините при юноши с гингивит след лечение с прополис  

Целта на това проучване беше да се определи ефектът от два терапевтични подхода върху 

нивата на IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-17A, IL-18 и IFN-γ в гингивална кревикуларна течност (GCF) 

на юноши с умерен гингивит. Участниците бяха разделени на случаен принцип в две групи 

(n=35), както следва: група А - инструктирана да използва паста за зъби, налична на 

фармацевтичния пазар и група AP - инструктирана да добавя 10 капки Propolin® към пастата 

за зъби преди всяко миене на зъбите. Проби от GCF бяха взети при първото посещение и на 

20-ия ден от проучването. За анализ на концентрациите на цитокини беше използван ензимно-

свързан имуносорбентен анализ (ELISA). Установихме значително намаляване на нивата на 

IL-1β (p˂0,01), TNF-α (p˂0,01), IL-18 (p˂0,05) и INF-γ (p˂0,01) в група А на 20-ия ден в 

сравнение с първоначалните нива. Участниците в група AP показаха значително по-ниски 

нива на IL-1β (p˂0,001), IL-6 (p˂0,001), TNF-α (p˂0,001), IL-17A (p˂0,05), IL-18 (p˂0,01), IFN-

γ (p˂0,001). Сравнявайки нивата на цитокините в групите на 20-ия ден от лечението, 

регистрирахме значително по-ниски стойности на IL-1β (p˂0,05) и IL-18 (p˂0,05) в група AP, 

в сравнение с група A. IL-1β може да се използва като биомаркер на възпалението при 

юноши с гингивит. Добавянето на прополис към пастата за зъби води до намаляване на 

възпалението на венците при юноши с умерен гингивит и по-изразено подобряване на 

гингивалното здраве, отколкото използването само на паста за зъби.  

Ключови думи: IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-18 

 

Changes in the cytokine levels in adolescents with gingivitis after treatment with propolis 

The aim of this study was to determine the effect of two treatment approaches on thelevels of IL-1β, 

TNF-α, IL-6, IL-17A, IL-18, and IFN-γ in the gingival crevicular fluid (GCF) in adolescents with 

moderate gingivitis. The participants were divided randomly into two groups (n=35) as follows: 

group A -instructed to use marketed toothpaste, and group AP - instructed to add 10 drops of 

Propolin® to the toothpaste before every brushing. Samples of GCF were collected at the first visit 

and on the 20th day of the study. Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) were used for the 

assay of each cytokine concentration. We detected a significant reduction in the levels of IL-1β 

(p˂0.01), TNF-α (p˂0.01), IL-18 (p˂0.05) and INF-γ (p˂0.01) in group A on the 20th day in 

comparison to the initial levels. Participants in group AP registered significantly lower levels of IL-

1β (p˂0.001), IL-6 (p˂0.001), TNF-α (p˂0.001), IL-17A (p˂0.05), IL-18 (p˂0.01), IFN-γ 

(p˂0.001). Comparing the cytokine levels in the groups on the 20thday of the treatment, we 

registered significantly lower levels of IL-1β (p˂0.05) and IL-18 (p˂0.05) in group AP when 

compared to group A. IL-18 and IL-1β could be used as inflammatory biomarkers in adolescents 

with gingivitis. The addition of propolis to the toothpaste resulted in a reductionof the gingival 

inflammation in adolescents with moderate gingivitis and greater gingival health improvement than 

the sole use of a toothpaste. 

Keywords: IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-18 

 

13.1.14.  Peycheva S., Apostolova Е., Peychev Z., Gardjeva P., Shishmanova-Doseva M., 

Murdjeva M. Оral microbial flora in Bulgarian adolescents with moderate plaque-induced 

gingivitis. Folia medica, 2019;61(4):522-528.  

 

Орална микробна флора при български юноши с умерен индуциран от плака гингивит  

Въведение: При деца и юноши най-често срещаното пародонтално заболяване е плак-

индуцираният гингивит. Цел: Целта на това проучване е да разкрие бактериалните видове, 

свързани със супрагингивална плака на български юноши, диагностицирани с плак-

индуциран гингивит. Материали и методи: Взети са и са изследвани микробиологично 
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проби от супрагингивална плака от 70 здрави индивида с умерен плак-индуциран гингивит 

(37 жени и 33 мъже), на възраст 12-18 години. Резултати: Изолирани бяха общо 224 

микроорганизма. Преобладаващи бяха Грам-отрицателните бактерии в сравнение с Грам-

положителни [132 (59%) срещу 92 (41%), р <0,001]. Аеробни микроорганизми се откриваха 

по-често от анаеробни (151; 67,5% срещу 73; 32,5%, р <0,001). Групите Streptococcus mutans 

и Neisseria spp. бяха изолирани от всички проби. Честотата на изолиране на C. albicans беше 

относително по-ниска - 11 (15,7%). Анаеробите показаха много по-голямо видово 

разнообразие (изолирани са 12 патогенни групи). Грам-отрицателни пръчки бяха изолирани 

при 57 от юношите (честота на изолиране 81,4%). Fusobacterium varium, P. melaninogenica, P. 

intermedia и P. assacharo-lyticus бяха открити съответно в 12 (16%), 9 (12%), 8 (11%) и 7 

(10%) проби. По-рядко изолирани анаероби бяха Грам-положителните коки, Грам-

отрицателните коки, Bacteroides uniformis и Bifidobacterium spp. Заключение: Най-често 

изолираните микроорганизми в нашето проучване са част от нормалната орална бактериална 

флора. Наличието на анаероби като Prevotella, Fusobacterium, Bacteroides и Porphyromonas 

отразява постепенната промяна на флората към видово по-разнообразна. Резултатите от 

количествената и качествена оценка на плаката при юноши с умерен плак-индуциран 

гингивит могат да допринесат за избора на профилактика и лечение на това заболяване.  

Ключови думи: юноши, зъбна плака, микробиология, плак-индуциран гингивит 

 

Оral microbial flora in Bulgarian adolescents with moderate plaque-induced gingivitis 

Introduction: In children and adolescents, the most common periodontal disease is the plaque-

induced gingivitis. Aim: The aim of this study was to reveal the bacterial species associated with 

supragingival plaque of Bulgarian adolescents diagnosed with plaque-induced gingivitis. Materials 

and methods: Supragingival plaque samples from 70 healthy subjects with moderate plaque-

induced gingivitis (37 females and 33 males), aged 12-18 years, were obtained and examined 

microbiologically. Results: A total of 224 microorganisms were isolated. Gram-negative bacteria 

were predominant compared to Gram-positive [132 (59%) vs. 92 (41%), p<0.001]. Aerobic 

microorganisms were detected more often than anaerobic (151; 67.5% vs. 73; 32.5%, p<0.001). The 

Streptococcus mutans group and Neisseria spp. were isolated from all adolescents. The frequency 

of isolation of C. albicans was relatively lower – 11 (15.7%). The anaerobes showed much greater 

microbial diversity (12 pathogen groups were isolated). Gram-negative rods were isolated from 57 

of the adolescents (isolation frequency 81.4%). F. varium, P. melaninogenica, P. intermedia and P. 

assacharolyticus were detected respectively in 12 (16%), 9 (12%), 8 (11%) and 7 (10%) samples. 

The less frequently isolated anaerobes were Gram-positive cocci, Gram-negative cocci, Bacteroides 

uniformis and Bifidobacterium spp. together. Conclusion: The most frequently isolated microbiota 

in our study is part of the normal oral bacterial flora. The presence of anaerobes such as Prevotella, 

Fusobacterium, Bacteroides and Porphyromonas reflects the gradual change of the flora to more 

complex one. The results of quantitative and qualitative evaluation of the plaque of adolescents with 

moderate plaque-induced gingivitis may contribute to the selection of the prevention and treatment 

of this disease. 

Keywords: adolescents, dental plaque, microbiology, plaque-induced gingivitis 

 

13.1.15.  Georgieva Y., Kassarova M., Kokova V., Apostolova E., Pilicheva B. Taste masking 

of enalapril maleate by microencapsulation in Eudragit EPO® microparticles. Die Pharmazie. 

2020; 75(2):61-69. ISSN 0031-7144 (Print), IF=1.198 (2019). Q2 (2019)  

 

Маскиране на вкуса на еналаприлов малеат чрез микрокапсулиране в микрочастици с 

Eudragit EPO® 

Микрокапсулирането е една от най-често използваните техники за маскиране на вкуса. Това 

може да се осъществи по различни методи, включително коацервация, изпаряване на 

разтворител, екструзия и разпръсквателно сушене. Еналаприл малеат, АСЕ-инхибитор с 

горчив вкус, се предлага в цял свят в конвенционални таблетни форми и като перорален 

https://www.ingentaconnect.com/content/govi/pharmaz
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разтвор в САЩ. Целта на това проучване е да се разработят микрочастици, натоварени с 

еналаприл, чрез разпръсквателно сушене и да се тества потенциалът на метода да маскира 

вкуса. Eudragit EPO® беше използван като маскиращ вкуса полимер за приготвянето на 

суспензия лекарство/полимер. След това суспензията се подложи на разпръсквателно сушене 

при следните условия: температура на входа 65 oC, температура на изхода 30 oC, аспирация 

100% и скорост на помпата 10%. Съотношението лекарство-полимер варираше и бяха 

разработени седем различни модела микрочастици. Добивът на получените чрез 

разпръсквателно сушене частици варираше от 51,3 до 85,4%, натоварването с лекарство - от 

7,75 до 24,69%, а ефективността на капсулиране беше между 58,5 и 95,7%. Размерът на 

частиците варираше между 5.00 μm и 17.47 μm, а съдържанието на влага беше между 7.1% и 

10.3%. In vitro оценката на вкуса показа минимално или липсващо освобождаване на 

еналаприл в изкуствена слюнка. Извършени бяха проучвания in vivo (с експериментални 

животни и здрави доброволци) за оценка на потенциала за маскиране на вкуса на получени 

по метода на разпръсквателно сушене микрочастици на еналаприлов малеат и Eudragit EPO®.  

Ключови думи: Еналаприл малеат, Eudragit EPO®, маскиране на вкуса 

 

Taste masking of enalapril maleate by microencapsulation in Eudragit EPO® microparticles  

Microencapsulation is one of the most commonly used taste masking techniques. It can be 

accomplished by various methods, including coacervation, solvent evaporation, extrusion and 

spray-drying. Enalapril maleate, a bitter-tasting ACE-inhibitor, is available worldwide in 

conventional tablet formulations and as oral solution in the USA. The purpose of this study was to 

develop enalapril-loaded microparticles using spray-drying and to test their taste masking potential. 

Eudragit EPO® was used as a taste masking polymer for the preparation of a drug-polymer 

suspension. The suspension was then spray-dried under the following conditions: inlet temperature 

65 oC, outlet temperature 30 oC, aspiration 100% and pump rate 10%. The drug-to-polymer ratio 

was varied and seven different microparticle models were developed. The yield of spray-dried 

particles ranged from of 51.3 to 85.4%, drug loading varied from 7.75 to 24.69% and encapsulation 

efficiency ranged from 58.5 to 95.7%. The particle size varied between 5.00 μm and 17.47 μm and 

the moisture content varied between 7.1% and 10.3%. In vitro taste assessment revealed minimal or 

no ENA release in artificial saliva. In vivo studies (with experimental animals and healthy 

volunteers) were used to evaluate the taste masking potential of spray-dried microparticles of 

enalapril maleate and Eudragit EPO®. 

Keywords: Enalapril maleate, Eudragit EPO®, taste masking 

 

13.1.16.  Apostolova E., Lukova P., Baldzhieva A., Katsarov P., Nikolova M., Iliev I., Peychev 

L., Trica B., Oancea F., Delattre C., Kokova V. Immunomodulatory and Anti-Inflammatory 

Effects of Fucoidan: A Review. Polymers, 2020; 12(10): 2338. IF= 3.426 (2019). Q1 (2019)  

 

Имуномодулиращи и противовъзпалителни ефекти на фукоидан: oбзор  

Възпалението е първоначалният отговор на имунната система на потенциално увреждащи 

фактори (напр. нараняване, стрес и инфекции). Процесът включва активиране на макрофаги 

и неутрофили, които синтезират медиатори като азотен оксид (NO), простагландин Е2 

(PGE2), провъзпалителни и противовъзпалителни цитокини. Провъзпалителните цитокини 

интерлевкин-1β (IL-1β), интерлевкин 6 (IL-6) и тумор некротизиращ фактор-α (TNF-α) се 

считат за биомаркери на възпалението. Въпреки че възниква като физиологичен защитен 

механизъм, редица данни предполагат участието на възпалението в патогенезата на различни 

заболявания. Ревматоидният артрит, възпалителните чревни заболявания, болестта на 

Алцхаймер и сърдечно-съдовите заболявания са само част от състоянията, в чиято патогенеза 

участва хроничното възпаление. Фукоиданите са сложни полизахариди, получени от кафяви 

водорасли и някои морски безгръбначни и са съставени главно от L-фукоза и сулфатни 

естерни групи и малки количества неутрални монозахариди и уронови киселини. 

Източникът, видът, молекулното тегло, съставът и структурата на полизахаридите, както и 
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начинът на приложение на фукоиданите, могат да бъдат решаващи за техните ефекти. 

Предполага се, че фукоидан действа на различни етапи на възпалителния процес: (i) 

блокиране на адхезията и инвазията на лимфоцити, (ii) инхибиране на множество ензими и 

(iii) индукция на апоптоза. Обект на този обзор са имуномодулиращите и 

противовъзпалителни ефекти на фукоидан, получен от водорасли и моделите, използвани за 

тяхната оценка. Включени са и допълнителни данни за молекулната структура на 

съединението.  

Ключови думи: фукоидан; възпаление; имуномодулация; водорасли; цитокини; 

полизахариди 

 

Immunomodulatory and Anti-Inflammatory Effects of Fucoidan: A Review  

Inflammation is the initial response of the immune system to potentially harmful stimuli (e.g., 

injury, stress, and infections). The process involves activation of macrophages and 

neutrophils,which produce mediators, such as nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), pro-

inflammatory and anti-inflammatory cytokines. The pro-inflammatory cytokines interleukin-1β (IL-

1β), interleukin 6 (IL-6), and tumor necrosis factor-α (TNF-α) are considered as biomarkers of 

inflammation. Even though it occurs as a physiological defense mechanism, its involvement in the 

pathogenesis of various diseases is reported. Rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, 

Alzheimer’s disease, and cardiovascular diseases areonly a part of the diseases, in which 

pathogenesis the chronic inflammation is involved. Fucoidans are complex polysaccharides from 

brown seaweeds and some marine invertebrates, composed mainly of L-fucose and sulfate ester 

groups and minor amounts of neutral monosaccharides and uronic acids. Algae-derived fucoidans 

are studied intensively during the last years regarding their multiple biological activities and 

possible therapeutic potential. However, the source, species, molecular weight, composition, and 

structure of the polysaccharides, as well as the route of administration of fucoidans, could be crucial 

for their effects. Fucoidan is reported to act on different stages of the inflammatory process: (i) 

blocking of lymphocyte adhesion and invasion, (ii) inhibition of multiple enzymes, and (iii) 

induction of apoptosis. In this review, we focused on the immune modulating and anti-

inflammatory effects of fucoidans derived from macroalgae and the models used for their 

evaluation. Additional insights on the molecular structure of the compound are included. 

Keywords:fucoidan; inflammation; immunomodulation; macroalgae; cytokines; polysaccharide 

 

13.1.17.  Kokova V., Zagorchev P., Apostolova E., Peychev L. Etifoxine does not impair muscle 

tone and motor function in rats as assessed by in vivo and in vitro methods. General Physiology 

and Biophysics. 2020;39(2):179-186. IF= 1.070 (2019). Q3 (2019) 

 

Етифоксин не повлиява мускулния тонус и двигателната функция при плъхове, 

изследвани чрез in vivo и in vitro методи  
Целта на нашето проучване е да се оценят ефектите на лиганда на транслокаторния протеин 

(TSPO) етифоксин върху мускулния тонус и двигателната активност. Изследван е също 

механизмът на действие на етифоксин върху пресинаптичната мембрана и нервно-мускулния 

синапс. Ефектите на етифоксин бяха изследвани със следните методи: 1) експерименти in 

vivo, използващи „Bar holding” тест и „Activity cage” тест, и 2) сравнителни in vitro 

проучвания с нифедипин върху изолирани напречнонабраздени препарати от коремна 

мускулатура от плъх. Етифоксин в дози 50 mg/kg и 100 mg/kg i.p. не предизвика значителни 

промени в двигателната активност и мускулния тонус на плъхове. Нифедипин (10-5 М) 

доведе до значително намаляване на мускулната сила на напречнонабраздените мускулни 

препарати след индиректна стимулация. При същите условия етифоксин (10-8 до 10-4 М) 

нямаше значим ефект върху силата на съкращенията. Резултатите показват, че TSPO 

лигандът етифоксин няма миорелаксиращ ефект. Активирането на TSPO не е свързано с 

намаляване на мускулния тонус и потискане на двигателните функции. Етифоксин повлиява 

пресинаптичната мембрана, но неговото влияние върху L-тип Ca2+ -канали е незначително. 
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Етифоксин не действа като конкурентен антагонист на ацетилхолин и не нарушава 

предаването на импулсите в нервно-мускулните синапси.  

Ключови думи: етифоксин, TSPO, нифедипин, индиректни мускулни съкращения, 

набразден мускул 

 

Etifoxine does not impair muscle tone and motor function in rats as assessed by in vivo and in 

vitro methods 

The purpose of our study is to evaluate the effects of the translocator protein (TSPO) ligand 

etifoxine on muscle tone and locomotor activity. In addition, the mechanism of action of etifoxine 

on the presynaptic membrane and neuromuscular junction is investigated. These effects of etifoxine 

were examined employing the following methods: 1) in vivo experiments using bar holding test and 

activity cage test, and 2) comparative in vitro studies with nifedipine on indirectly-elicited twitches 

of striated abdominal muscle preparations. Etifoxine in doses 50 mg/kg and 100 mg/kg i.p. does not 

produce any significant changes in locomotor activity and muscle tone of intact rats. Nifedipine (10-

5 М) induces a significant decrease in the muscle force of striated muscle preparations. Etifoxine 

(10-8-10-4 М) has no significant effect on indirectly-elicited twitch tension. Results show that the 

TSPO ligand etifoxine has no myorelaxant effect. The activation of TSPO is not associated with a 

reduction in muscle tone and motor impairment. Etifoxine does not affect the presynaptic 

membrane and its influence on L-type Ca2+-channels is insignificant. Etifoxine does not act as a 

competitive antagonist of acetylcholine and does not impair the impulse transmission in the 

neuromuscular junction. 

Keywords: Etifoxine, TSPO, Nifedipine, Indirectly-elicited twitches, Striated muscle 

 

13.1.18.  Zagorchev P., Kokova V., Apostolova E., Draganova-Filipova M. Denatonium 

benzoate decreases the effect of histamine in vitro and in rats. Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research, 2020;19:1879–1885. IF= 0.504 (2019). Q3 (2019) 

 

Денатониевият бензоат намалява ефектите на хистамин in vitro и in vivo при плъхове  

Цел: Да се оцени ефектът на денатониевия бензоат (DB) при модел на хистамин-индуцирано 

възпаление, и ефектът на селективния агонист на Н1 рецептора 2- (2-пиридил) етиламин 

върху гладкомускулни препарати от стомах на плъх, предварително третирани с DB. 

Методи: Противовъзпалителният ефект на DB беше изследван in vivo върху индуциран от 

хистамин оток на задна лапа на плъх. Проведени бяха in vitro проучвания върху спонтанната 

мускулна контракция на гладкомускулни препарати, изолирани от корпус на стомах на плъх. 

Резултати: Резултатите показаха добре изразен противовъзпалителен ефект на DB (15 

mg/kg) по време на ранния стадий на оток на лапата на плъх на 15-та (p<0,001), 30-та (p<0,01) и 

60-та минута (p<0,001) в сравнение с контролната група. Експериментите in vitro показват 

намалена спонтанна контрактилна активност на гладкомускулните препарати към агониста 

на Н1 рецептора в присъствието на DB (0,5 μM). Съдовите ефекти на хистамина се медиират 

от Н1 рецепторите. Вещества, които намаляват ефекта на хистамин върху Н1 рецепторите, 

могат да повлияят ранния стадий на хистамин-индуцираното възпаление. Заключение: 

Резултатите показват, че противовъзпалителната активност на DB вероятно е свързана с 

неговата антагонистична активност спрямо хистаминовите Н1 рецептори. Получените 

резултати могат да бъдат полезни в търсенето на нови противовъзпалителни лекарства.  

Ключови думи: денатониев бензоат, възпаление, хистамин, мускулна контракция 

 

Denatonium benzoate decreases the effect of histamine in vitro and in rats  

Purpose: To evaluate the effect of denatonium benzoate (DB) in histamine-induced model of 

inflammation and the effect of the selective H1 receptor agonist (2-(2-Pyridyl) ethylamine) on rat 

gastric smooth muscle strips pretreated with DB. Methods: The anti-inflammatory effect of DB 

was evaluated in vivo on histamine-induced rat paw edema. In vitro studies on spontaneous muscle 

contraction were performed on smooth muscle strips isolated from rat gastric corpus. Results: The 
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results showed a well-defined anti-inflammatory effect of DB (15 mg/kg) during the early stage of 

rat paw edema at the 15th (p<0.001), 30th (p<0.01) and 60th min ( <0.001) compared to control. In 

vitro experiments indicated reduced spontaneous contractile activity of smooth muscle strips to H1 

receptor agonist in the presence of DB (0.5 μM). The vascular effects of histamine are mediated by 

H1 receptors. Substances, which reduce the effect of histamine on the H1 receptors could influence 

the early stage of histamine-induced inflammation. Conclusion: The results show that the anti-

inflammatory activity of DB probably is related to its antagonistic activity on histamine H1 

receptors. The results would contribute to the search for new antiinflammatory drugs. 

Keywords: Denatonium benzoate, Inflammation, Histamine, Muscle contraction 

 

13.2. Разширени резюмета в реферирани списания с импакт фактор 

 

13.2.1. Kokova V., Apostolova E., Peychev L. Experimental studies of the analgesic effect of 

pregabalin. Abstract P.1.g.041 in: European Neuropsychopharmacology; The Journal of the 

European College of Neuropsychopharmacology, ELSEVIER, 2014, Volume 24, suppl. 2, P: 

226-227. IF=5.395 (2013). 

 

Експериментални изследвания на аналгетичния ефект на прегабалин  
Въведение: Прегабалинът е алкилиран аналог на GABA, ефективен при лечението на някои 

разстройства, включително епилепсия, хипералгезия, поведенчески разстройства, 

генерализирано тревожно разстройство и социална фобия. Прегабалинът показва 

антиноцицептивен ефект при различни експериментални модели на остра и хронична болка, 

облекчава невропатичната болка при пациенти с диабетна невропатия и постхерпесна 

невралгия [1]. Счита се за по-ефективен при трудно поддаваща се на лечение болка, свързана 

със стрес [2]. Целта на настоящото проучване е да се изследва аналгетичният ефект на 

прегабалин върху модели на остра болка при плъхове. Методи: Мъжки плъхове порода 

Wistar, разделени на 5 групи (n = 8), бяха третирани интраперитонеално, както следва: 1-ва 

група - с физиологичен разтвор (контролна група) 0,1 ml/100 g т.т .; 2-ра група - с метамизол 

натрий (положителна контролна група) 150 mg/ kg т.т .; 3-та, 4-та и 5-та група - с прегабалин 

съответно в дози 100, 200 и 400 mg/kg телесна маса. Аналгетичният ефект беше изследван с 

помощта на тест „Гореща плоча”, тест с механичен натиск на лапата (Randall-Selitto), 

позволяващ количествено определяне на антиноцицепцията като процент от максимално 

възможния ефект (MPE%), и формалинов тест, определящ количествено кумулативното 

време на облизване. Статистическият анализ беше извършен с One way ANOVA на 

програмата SPSS. 19. Резултати: При теста с гореща плоча прегабалинът в доза 100 mg/kg 

предизвиква значителен антиноцицептивен ефект в сравнение с контролата на 60-та и 120-та 

минута след третирането. MPE% на прегабалин в дози 200 и 400 mg/kg след 60, 120 и 180 

минути е значително по-висок в сравнение с контролата, а аналгетичният ефект е по-изразен 

в сравнение с положителната контрола на същия час. На 60-та минута прегабалин в доза 400 

mg/kg предизвиква максимален ефект в сравнение с контролата (94% ± 5,8 v/s 12% ± 2,1, p 

<0,001) и значителен антиноцицептивен ефект в сравнение с метамизол (94% ± 5,8 v/s 55% ± 

8,7, p<0,05). Резултатите показват, че прегабалинът притежава дозозависим 

антиноцицептивен ефект. При теста с натиск на лапата Randall-Selitto MPE% достига по-

високи стойности в сравнение с контролата и при трите дози прегабалин на 60-та и 120-та 

минута след приложението. Значителна разлика се наблюдава само на 120-та минута с най-

висок ефект при 400 mg/kg прегабалин в сравнение с контролата (85% ± 5,6 v/s 17% ± 5,4, p 

<0,001). На 180-та минута прегабалинът антагонизира механичната хипералгезия при дози 200 

и 400 mg/kg в сравнение с контролата. Данните показват, че аналгетичният ефект на 

прегабалин зависи от дозата. При формалиновия тест прегабалинът при трите дози 

значително и дозозависимо намалява времето на близане през ранната (0-10 минути) и 

късната фаза (20-30 минути след инжектирането на формалин) в сравнение с контролата. 

Максимално инхибиране на болката се постига при 400 mg/kg в сравнение с контрола по 
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време на ранната (20 sec ± 4,2 v/s 52 sec ± 10,7, p<0,05) и по време на късната фаза (14 sec ± 

4,5 v/s 63 sec ± 7,3, p<0,001). Прегабалин в дози 100, 200 и 400 mg/kg и в двете фази 

предизвиква значителен антиноцицептивен ефект, подобен на този на метамизола. 

Заключение: Нашите данни показват, че прегабалинът има аналгетична активност при 

ноцицептивните тестове. Той предизвиква дозозависима антиноцицепция при модели на 

болка с химични, термични и механични стимули при плъхове.  

Библиография: 

[1] Jarogniew, J.Ł., 2010 Dose-response relationship analysis of pregabalin doses and their 

antinociceptive effects in hot-plate test in mice. Pharmacological reports, 62, 942-948. 

[2] Manzumeh, Sh.M., Fariborz, K., 2012 Pregabalin antinociception and its interaction with 

tramadol in acute model of pain. Pharmacological reports, 64, 576-585. 

 

Experimental studies of the analgesic effect of pregabalin 

Purpose: Pregabalin is an alkylated analogue of GABA effective in the treatment of several 

disorders, including epilepsy, hyperalgesia, behavior disorders, generalized anxiety disorder and 

social phobia. Pregabalin exert antinociceptive effects in various experimental models of acute and 

chronic pain, reduce neuropathic pain in patients with diabetic neuropathy and post-herpetic 

neuralgia [1]. It is considered more effective in difficult pain management associated with stress [2]. 

The purpose of present study is to investigate the analgesic effect of pregabalin on acute models of 

pain on rats. Methods: Male Wistar rats, divided into 5 groups (n=8), were treated intraperitoneally 

as follows: 1st group  -  with saline (control group) 0.1ml/100 g bw; 2nd - with metamizole sodium 

(positive control group) 150 mg/kg bw; 3rd,4th  and 5th group with pregabalin 100, 200 and 400 

mg/kg bw respectively. Analgesic effect was studied using hot-plate test, Randall-Selitto paw 

pressure test, quantifying the antinociception as percentage of maximal possible effect (MPE%), 

and formalin test quantifying cumulative licking time. The statistical calculations were done by One 

way ANOVA of SPSS.19. Results: In hot-plate test pregabalin at dose 100 mg/kg produced 

significant antinociceptive effect compared to the control at 60th and 120th min after treatment. 

MPE% of pregabalin at doses 200 and 400 mg/kg after 60 min, 120 min and 180 min was increased 

significantly compared to the control and the analgesic effect is higher compared to the positive 

control at the same hour. At 60th min pregabalin at dose 400 mg/kg produced the maximum effect 

compared to the control (94% ± 5,8 v/s 12% ± 2,1, p<0,001) and a significant antinociceptive effect 

compared to metamizole (94% ± 5,8 v/s 55% ± 8,7, p<0,05). Results indicate that pregabalin 

produce dose–related antinociceptive effect. In Randall-Selitto paw pressure test MPE% reached 

higher levels compared to the control for the three doses of pregabalin after 60 and 120 min. 

Significant difference was only observed at 120th min with the highest effect at 400 mg/kg 

pregabalin compared to the control (85% ± 5,6 v/s 17% ± 5,4, p<0,001). At 180th min pregabalin 

reversed the mechanical hyperalgesia at dose 200 and 400 mg/kg compared to the control. Data 

show that the analgesic effect is dose dependent. In the formalin test pregabalin at the three doses 

significantly and dose-dependently reduced the licking time during the early (0-10 min) and during 

the late phase (20-30 min after formalin injection) compared to the control. The maximal pain 

inhibition was at 400 mg/kg compared to the control during the early (20 sec ± 4,2 v/s 52 sec ± 

10,7, p<0,05) and during the late phase (14 sec ± 4,5 v/s 63 sec ± 7,3, p<0,001). Pregabalin at doses 

100, 200 and 400 mg/kg in both phases produced a significant and a comparative antinociceptive 

effect as similar to metamizole. Conclusions: Our data demonstrated that pregabalin has analgesic 

activity in the nociceptive tests. It caused dose-related antinociception in chemical, thermal and 

mechanical models of pain in rats.  

References: 

 [1] Jarogniew, J.Ł., 2010 Dose-response relationship analysis of pregabalin doses and their 

antinociceptive effects in hot-plate test in mice. Pharmacological reports, 62, 942-948. 

[2] Manzumeh, Sh.M., Fariborz, K., 2012 Pregabalin antinociception and its interaction with 

tramadol in acute model of pain. Pharmacological reports, 64, 576-585. 
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13.2.2. Kokova V., Apostolova E., Peychev L. Effects of etifoxine on passive avoidance tests 

and locomotor activity in rats. Abstract P.1.j.004 in: European Neuropsychopharmacology; 

The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, ELSEVIER, 2015, Volume 

25, suppl. 2, P: 334-335. IF=4.369 (2014). 

 

Ефекти на етифоксин при тестове за пасивно обучение и двигателна активност при 

плъхове 

Въведение: Лечението на тревожни разстройства все още е предизвикателство. Необходими 

са нови анксиолитици, които да съчетават бързо начало на действие с по-малко странични 

ефекти. Етифоксин е небензодиазепинов анксиолитик, който предизвиква ефектите си 

вероятно чрез директно свързване с β2 или β3 субединици на GABA-A рецепторния 

комплекс. Той също така модулира GABA-A рецепторите индиректно чрез стимулиране на 

производството на невростероиди след активиране на 18 kDa транслокаторния протеин [1]. 

Етифоксин не предизвиква характерните странични ефекти на бензодиазепините, като 

седация, амнезия, миорелаксация, толерантност и зависимост [2]. Клиничните проучвания 

показват, че етифоксин запазва вниманието, паметта и психомоторните функции [3, 4]. Целта 

на настоящото проучване е да се изследват ефектите на етифоксин върху обучението, 

паметта и двигателната активност на плъхове. Методи: Мъжки плъхове Wistar, разделени на 

3 групи (n=10), бяха третирани интраперитонеално с: 1-ва група (контрола) - физиологичен 

разтвор 0,1 ml/100 g телесно тегло; 2-ра и 3-та група - етифоксин 50 и 100 mg/kg т.т. съответно. 

Когнитивните функции на плъховете бяха изследвани с тестове за пасивно избягване – „step-

through” и „step-down” (Ugo Basile, Италия). Измерва се латентното време на реакциите в 

секунди. Локомоторната активност се определя като брой хоризонтални и вертикални 

движения в апарат “Activity cage” за период от 3 минути. Статистическият анализ е 

осъществен с One way ANOVA и Paired - Samples T Test на SPSS.19. Резултати: При step-

through теста за пасивно избягване групите, получаващи етифоксин 50 и 100 mg/kg, показват 

удължено латентно време при тестовете за краткотрайна и дълготрайна памет в сравнение с 

контролата. Латентното време на третираните с етифоксин в доза 50 mg/kg животни е 

значително по-дълго в сравнение с контролите (162,04 ± 7,14 сек v/s 98,98 ± 13,64 сек, 

р≤0,001) на 3-ти ден на изпитванията. Установено е статистически значимо увеличение на 

латентното време при животните, получаващи по-висока доза етифоксин в сравнение с 

контролите на ден 1 (109,4 ± 16 сек v/s 65,05 ± 5,5 сек, р≤0,05) и ден 3 (159,93 ± 10,73 сек v/s 

98,98 ± 13,64 сек, p≤0,001). При step-down теста за пасивно избягване, плъховете, третирани с 

етифоксин 50 mg/kg, показват значително удължено латентно време при теста за 

краткотрайна памет в сравнение с контролата (51,23 ± 2,89 сек v/s 32,71 ± 4 , 62 сек, p≤0,01). 

При теста за дълготрайна памет групите, инжектирани с двете дози етифоксин, показват 

значително увеличение на латентното време в сравнение с контролите (p≤0,05). Тестът с 

апарат “Activity cage” показва, че плъховете, получаващи етифоксин в доза 50 mg/kg, 

извършват значително по-голям брой хоризонтални движения (315,8 ± 28,4 v/s 80,4 ± 22,9, 

p≤0,001) и вертикални движения (91 ± 7,8 v/s 52 ± 8,4, p≤0,05) в сравнение с контролата. 

Животните, третирани с етифоксин в доза 100 mg/kg, не показват значителни разлики в 

локомоторната активност в сравнение с контролната група. Заключение: Нашите резултати 

демонстрират, че етифоксин подобрява обученето и паметта при тестове за пасивно 

обучение и стимулира двигателната активност при плъхове. 
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Effects of etifoxine on passive avoidance tests and locomotor activity in rats  

Purpose: The treatment of anxiety disorders is still a challenge. Novel anxiolytics that combine 

rapid onset of action with fewer side effects are needed. Etifoxine is a nonbenzodiazepine anxiolytic 

which appears to produce anxiolytic effects directly by binding to β2 or β3 subunits of the GABAA 

receptor complex. It also modulates GABAA receptors indirectly via stimulation of neurosteroid 

production after the activation of 18 kDa translocator protein [1]. Etifoxine does not produce the 

known benzodiazepine side effects, such as sedation, amnesia, myorelaxation, tolerance and 

dependence [2]. Clinical studies describe that etifoxine preserves attention, memory and 

psychomotor functions [3, 4]. The purpose of present study is to investigate the effects of etifoxine 

on learning and memory and locomotor activity in rats. Methods: Male Wistar rats, divided into 3 

groups (n=10), were treated intraperitoneally with: 1st group  (control) - saline 0.1ml/100g bw; 2nd 

and 3rd group - etifoxine 50 and 100 mg/kg bw respectively. Cognitive skills of the rats were 

examined with passive avoidance tests – step-through and step-down (Ugo Basile, Italy). The 

latency of reactions in seconds was measured. Locomotor activity was measured as number of 

horizontal and vertical movements in activity cage for 3 minutes. The statistical analysis was done 

by One way ANOVA and Paired - Samples T Test of SPSS.19. Results: In the step-through passive 

avoidance test, the groups receiving etifoxine 50 and 100 mg/kg increased the latency time in the 

short and long memory retention tests compared to the control. The latency of reactions for the 

etifoxine treated animals at dose 50 mg/kg was significantly increased compared to the controls 

(162,04 ± 7,14 sec v/s 98,98 ± 13,64 sec, p≤0,001) on day 3 of trial. Statistically significant increase 

of the latency time was found for the animals treated with the higher dose of etifoxine compared to 

the controls on day 1 (109,4 ± 16 sec v/s 65,05 ± 5,5 sec, p≤0,05) and day 3 (159,93 ± 10,73 sec v/s 

98,98 ± 13,64 sec, p≤0,001). In the step-down passive avoidance test, the rats treated with etifoxine 

50 mg/kg significantly increased the latency time in the short memory retention test compared to 

the control (51,23 ± 2,89 sec v/s 32,71 ± 4,62 sec, p≤0,01). In the long memory retention test the 

groups injected with both doses of etifoxine showed a significant increase in the latency time 

compared to the controls (p ≤ 0,05). In activity cage the rats treated with etifoxine at dose 50 mg/kg 

significantly increased the number of horizontal movements (315,8 ± 28,4 v/s 80,4 ± 22,9, p≤0,001) 

and the number of vertical movements (91 ± 7,8 v/s 52 ± 8,4, p≤0,05) compared to the control. The 

animals treated with etifoxine at dose 100 mg/kg did not change significantly the locomotor activity 

compared to the control group. Conclusions: Our results demonstrated that etifoxine has improving 

effect on learning and memory in passive avoidance tests and stimulates the locomotor activity in 

rats.  
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Ефекти на прегабалин върху индуцирана от паклитаксел невропатична болка при 

плъхове  

Въведение: Химиотерапевтици като таксаните предизвикват периферна невропатия, за която 

понастоящем няма ефективно лечение. Те водят до повишена експресия на натриеви канали, 

α2δ-1 субединици и NMDA рецептори в ганглиите на задните коренчета на 

гръбначномозъчните нерви и клетките на задния рог на гръбначния мозък. Активирането на 

тези рецептори води до повишаване на вътреклетъчния калций и последваща смърт на 

невроналните клетки чрез генериране на токсични кислородни радикали и активиране на 

апоптоза [1]. Производните на габапентина (габапентин и прегабалин) се свързват с α2δ-1 

субединицата на потенциал-зависимите калциеви канали [2] и се използват за лечение на 

широк спектър от неепилептични състояния, включително невропатична болка. Установено 

е, че от двете лекарства прегабалинът има по-добър профил на ефикасност и безопасност [3]. 

Целта на това проучване е да се оценят ефектите от еднократното приложение на 

прегабалин при индуцирана от химиотерапевтици невропатична болка при плъхове. Методи: 

Използвани бяха четиридесет мъжки плъхa Wistar, разделени в 4 групи (n=10). Животните се 

третират интраперитонеално с: 1-ва група (контролна) - физиологичен разтвор 0,1 ml/100 g 

телесно тегло; 2-ра група (отрицателна контрола) - паклитаксел 2 mg/kg телесно тегло; 3-та 

група - прегабалин 30 mg/kg телесно тегло и 4-та група - паклитаксел 2 mg/kg телесно тегло и 

прегабалин 30 mg/kg телесно тегло. Паклитаксел се прилага четирикратно (дни 0, 2, 4 и 6), 

както е описано от Polomano и сътр. [4]. Прегабалин се инжектира на 8-мия ден. На 8-мия 

ден се провеждат и тестовете „Гореща плоча” и Randall-Selitto, и се измерва двигателната 

активност (броят на хоризонталните и вертикалните движения в апаратa “Activity cage”). 

Статистическата обработка на резултатите беше извършена с Independent Samples T-test и 

One way ANOVA на програмата SPSS.17. Бяха определени средната стойност и стандартната 

й грешка (± SEM). Стойности на Р<0,05 се считат за статистически значими. Резултати: 

Тестовете „Гореща плоча” и Randall-Selitto показват намаляване на латентното време на 

отрицателната контролна група при всички тествания в сравнение с контролата. При теста с 

гореща плоча, инжектирането само на прегабалин (3-та група) не променя латентното време, 

докато при теста с натиск на лапата това време се увеличава на 60-та (63,57 ± 6,68 v/s 34,05 ± 

11,15, p≤0,05) и 120-та минута на изпитването (64,12 ± 5,12 v/s 31,39 ± 10,60, p≤0,05) в 

сравнение с контролите. При третирани с паклитаксел животни прегабалин (4-та група) 

удължава престоя върху плочата на 60-та (18,15 ± 5,23 v/s 4,08 ± 1,19, p≤0,01), 120-та (23,68 ± 

5,68 v/s 3,05 ± 0,69, p≤0,001) и 180-та минута (25,47 ± 4,06 v/s 4,17 ± 1,13, p≤0,001) в сравнение 

с отрицателната контрола (2-ра група). Освен това, при плъхове с невропатична болка 

прегабалин (4-та група) повишава прага на болката при теста с натиск върху лапата, като 

статистически значимо увеличение на латентното време се установява на 60-та (18,38 ± 4,98 

v/s 4,96 ± 1,54, p≤ 0,05), 120-та (22,82 ± 6,38 v/s 4,09 ± 0,69, p<0,05) и 180-та минута (21,95 ± 

9,10 v/s 3,69 ± 0,70, p<0,01) в сравнение с 2-ра група. В апарата „Activity cage” нито 

паклитаксел, нито прегабалин причиняват значително намаляване на двигателната активност 

в сравнение с контролите. Заключение: Паклитаксел предизвиква невропатична болка при 

плъхове, но не променя тяхната двигателна активност. Еднократно интраперитонеално 

приложение на прегабалин потиска индуцираната от паклитаксел периферна невропатия и 

тази активност вероятно е медиирана от α2δ-1 субединицата на волтаж-зависимите 

калциевите канали. 
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Effects of pregabalin on paclitaxel-induced neuropathic pain in rats 

Introduction: Anticancer chemotherapeutic agents such as taxanes produce peripheral neuropathy, 

for which there is currently no efficacious treatment. They cause increased expression of sodium 

channels, α2δ-1 subunits and NMDA receptors at the dorsal nerve root ganglion and dorsal horn 

cells. Activation of these receptors leads to a rise in the intracellular calcium, resulting in neuronal 

cell death through generation of toxic oxygen radicals and activation of apoptosis [1]. 

Gabapentinoids, including gabapentin and pregabalin, bind to the α2δ-1 subunit of voltage-gated 

calcium channels [2] and are used to treat a wide range of non-epileptic conditions, including 

neuropathic pain. Between the two drugs, pregabalin has been found to have a better efficacy and 

safety profile [3]. Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of single administration of 

pregabalin in chemotherapy-induced neuropathic pain in rats. Methods: Forty male Wistar rats 

were used, divided into 4 groups (n=10). The animals were treated intraperitoneally with: 1st group 

(control) – saline 0.1ml/100g b.w.; 2nd group (negative control) – paclitaxel 2 mg/kg b.w.; 3rd group 

–  pregabalin 30 mg/kg b.w. and 4th group – paclitaxel 2 mg/kg b.w. and pregabalin 30 mg/kg b.w. 

Paclitaxel was administered on four days (days 0, 2, 4 and 6) as described previously [4]. 

Pregabalin was injected on the 8th day. On day 8, hot plate and Randall-Selitto paw pressure tests 

were performed and locomotor activity (the number of horizontal and vertical movements in 

activity cage) was measured. Comparison of the results was done using Independent Samples T-test 

and One way ANOVA of SPSS.17. The mean and standard error (±SEM) were determined. The 

P value <0,05 was considered statistically significant. Results: In hot-plate and in paw pressure test, 

the latency of reaction decreased in the negative control group at all tested hours compared to the 

controls. In the hot-plate test, the injection of pregabalin alone (3rd group) did not change the 

latency of reaction, whereas in paw pressure test the latency increased at 60th (63,57±6,68 v/s 

34,05±11,15, p≤0,05) and 120th min of testing (64,12±5,12 v/s 31,39±10,6, p≤0,05) in comparison 

to the controls. In paclitaxel-treated animals pregabalin (4th group) prolonged the stay on the hot 

plate at 60th (18,15±5,23 v/s 4,08±1,19, p≤0,01), 120th (23,68±5,68 v/s 3,05±0,69, p≤0,001) and 

180th min (25,47±4,06 v/s 4,17±1,13, p≤0,001) compared to the negative control (2nd group). 

Furthermore, in neuropathic rats pregabalin (4th group) elevated the pain threshold in paw pressure 

test, indicated by a statistically significant increase in latency at 60th (18,38±4,98 v/s 4,96±1,54, 

p≤0,05), 120th (22,82±6,38 v/s 4,09±0,69, p<0,05) and 180th min (21,95±9,10 v/s 3,69±0,7, p<0,01) 

in comparison to the 2nd group. In activity cage, neither paclitaxel nor pregabalin caused a 

significant decrease in locomotor activity compared to the controls. Conclusions: Paclitaxel 

produced neuropathic pain in rats but did not change their locomotor activity. Single intraperitoneal 

administration of pregabalin attenuated paclitaxel-induced peripheral neuropathy, and this activity 

might be mediated by the α2δ-1 subunit of voltage-gated calcium channels. 
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Хроничното приложение на прегабалин облекчава индуцираната от паклитаксел 

болезнена периферна невропатия при плъхове  

Въведение: Индуцираната от химиотерапевтици невропатична болка е често срещан, 

зависим от дозата страничен ефект на много антинеопластични лекарства (включително 

таксани), който изисква намаляване на дозата или прекратяване на лечението, а също така 

влошава качеството на живот на пациентите. Известно е, че експресията на α2δ-1 субединици 

в заден рог на гръбначен мозък е увеличена при плъхове с модел на индуцирана от 

паклитаксел болезнена периферна невропатия [1]. Прегабалинът се свързва с α2δ-1 

субединицата на волтаж-зависимите калциеви канали и модулира освобождаването на 

няколко възбуждащи невротрансмитера. Той е известен като антиепилептично лекарство, но 

също така се използва широко за облекчаване на различни видове хронична невропатична 

болка, като болезнена диабетна периферна невропатия, постхерпесна невралгия и 

фибромиалгия. Прегабалинът показва обещаващи резултати при невропатична болка, 

предизвикана от химиотерапия при животински модели [2, 3]. Целта на това проучване е да 

се оцени ефектът от хроничното приложение на прегабалин при индуцирана от паклитаксел 

невропатична болка при плъхове. Методи: Използвани бяха четиридесет мъжки плъхове 

Wistar, разделени в 4 групи (n = 10). Животните бяха третирани интраперитонеално с: 1-ва 

група (контролна) - физиологичен разтвор 0,1 ml/100 g телесно тегло; 2-ра група (отрицателна 

контрола) - паклитаксел 2 mg/kg телесно тегло; 3-та група - прегабалин 30 mg/kg телесно 

тегло и 4-та група - паклитаксел 2 mg/kg телесно тегло и прегабалин 30 mg/kg телесно тегло. 

Паклитаксел беше инжектиран в четири алтернативни дни (дни 0, 2, 4 и 6), както е описано 

от Polomano и сътр. [4]. Прегабалин беше прилаган в продължение на 15 дни, като лечението 

започва на осмия ден след първата инжекция с паклитаксел. На 22-ия ден бяха проведени 

тестовете „Гореща плоча” и Randall-Selitto. Резултатите бяха сравнени с помощта на Two 

independent samples test (Mann-Whitney U) и One way ANOVA на програмата SPSS.17. Бяха 

определени средната стойност и стандартната й грешка (± SEM). Стойности на P <0,05 се 

считат за статистически значими. Резултати: Тестовете „Гореща плоча” и Randall-Selitto 

показват намаляване на латентното време за реакция при животните, третирани с 

паклитаксел през всички тествани часове в сравнение с контролите. При теста с механичен 

натиск на лапата, инжектирането на прегабалин самостоятелно (3-та група) повишава прага на 

болката на 60-та минута (61,51 ± 4,14 v/s 33,18 ± 10,09, p≤0,05) в сравнение с контролите. 

Самостоятелното приложение на прегабалин не променя продължителността на престоя 

върху плочата. При животни с модел на невропатична болка прегабалинът (4-та група) 

увеличава латентното време на реакция при теста с гореща плоча на 60-та (20,7 ± 1,54 v/s 4,9 ± 

0,79, p≤0,001), 120-та (21,4 ± 1,28 v/s 4,79 ± 0,73, p≤0,001 ) и 180-та минута (21,54 ± 1,17 v/s 4,05 

± 0,4, p≤0,001) в сравнение с отрицателната контролна група (2-ра група). При теста с 

механичен натиск на лапата прегабалин увеличава латентното време за отдръпване на лапата 

при третирани с паклитаксел плъхове (4-та група) на 60-та (28,17 ± 7 v/s 7,02 ± 2,52, p≤0,01), 

120-та (27,92 ± 7,61 v/s 3,45 ± 0,61, p≤0.05) и 180-та минута (27.14 ± 6.71 v/s 4.11 ± 0.64, p≤0.05) 
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в сравнение с моделната група (2-ра група). Заключение: Резултатите от настоящото 

проучване показват, че прегабалинът след 15-дневно лечение предизвиква аналгетичен ефект 

при модел на индуцирана от паклитаксел болезнена периферна невропатия. Тези изследвания 

потвърждават, че прегабалинът може да бъде потенциално средство за лечение на 

невропатична болка.  
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Chronic administration of pregabalin attenuates paclitaxel-induced painful peripheral 

neuropathy in rats 

Introduction: Chemotherapy-induced neuropathy is a common, dose-dependent side effect of 

many antineoplastic drugs (including taxanes) that leads to dose reduction or discontinuation of 

treatment and also severely reduces the quality of life of patients. Levels of α2δ-1 subunits in the 

spinal dorsal horn are known to be increased in rats in a model of paclitaxel-induced painful 

peripheral neuropathy [1]. Pregabalin binds to the α2δ-1 subunit of voltage-gated calcium channels 

and modulates the release of several excitatory neurotransmitters. It is known as an antiepileptic 

drug but also is widely used in alleviating various chronic neuropathic pains, such as painful 

diabetic peripheral neuropathy, postherpetic neuralgia, and fibromyalgia. Pregabalin has shown 

promising results in chemotherapy-evoked neuropathic pain in animal models [2, 3]. Aim: The aim 

of this study is to evaluate the effect of chronic administration of pregabalin in paclitaxel-induced 

neuropathic pain in rats. Methods: Forty male Wistar rats were used, divided into 4 groups (n=10). 

The animals were treated intraperitoneally with: 1st group (control) – saline 0.1ml/100g b.w.; 2nd 

group (negative control) – paclitaxel 2 mg/kg b.w.; 3rd group –  pregabalin 30 mg/kg b.w. and 4th 

group – paclitaxel 2 mg/kg b.w. and pregabalin 30 mg/kg b.w. Paclitaxel was injected on four 

alternate days (days 0, 2, 4 and 6) as described previously [4]. Pregabalin was administered for 15 

days and the treatment began on the eighth day after the first paclitaxel-injection. On day 22, hot 

plate and Randall-Selitto paw pressure tests were carried out. The results were compared using Two 

independent samples test (Mann-Whitney U) and One way ANOVA of SPSS.17. The mean and 

standard error (±SEM) were determined. The P value <0.05 was considered statistically significant. 

Results: In hot-plate and in paw pressure test, paclitaxel decreased the latency at all tested hours 

compared to the controls. In paw pressure test, the injection of pregabalin alone (3rd group) elevated 

the pain threshold at 60th min of testing (61.51±4.14 v/s 33.18±10.09, p≤0.05) in comparison to the 

controls. The administration of pregabalin alone did not change the duration of the stay on the hot 

plate. In neuropathic animals pregabalin (4th group) increased the latency of reaction in hot plate test 

at 60th (20.7±1.54 v/s 4.9±0.79, p≤0.001), 120th (21.4±1.28 v/s 4.79±0.73, p≤0.001) and 180th min 

(21.54±1.17 v/s 4.05±0.4, p≤0.001) compared to the negative control group (2nd group). In paw 

pressure test, pregabalin increased paw withdrawal latency in paclitaxel-treated rats (4th group) at 

60th (28.17±7 v/s 7.02±2.52, p≤0.01), 120th (27.92±7.61 v/s 3.45±0.61, p≤0.05) and 180th min 

(27.14±6.71 v/s 4.11±0.64, p≤0.05) in comparison to the model group (2nd group).  

Conclusions: Results in the present study show that pregabalin after 15 days of treatment produces 

an analgesic effect in a model of paclitaxel-induced painful peripheral neuropathy. These findings 

confirm that pregabalin may be a potential treatment agent against neuropathic pain. 
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13.3. Резюмета в реферирани сборници от научни конференции 

 

13.3.1. Apostolova E., Kokova V., Peychev L.  Comparison study on the influence of 

Retigabine, Lamotrigine and Valproate sodium on the cognitive function in 

pentylenetetrazole-kindled rats. Folia medica, 2015;57, Suppl. 1; Page 167, ISSN 0204-8043 

(print), ISSN 1314-2143 (online) 

 

Сравнително проучване влиянието на Retigabine, Lamotrigine и Valproate sodium върху 

обучение и памет на плъхове с пентилентетразолов киндлинг  

Въведение: Ретигабин е нововъведен в клиничната практика широкоспектърен 

антиконвулсант. Ефектът му върху когнитивен дефицит при плъхове с пентилентетразолов 

(PTZ) -киндлинг все още не е добре проучен. Целта на настоящото проучване е установяване 

влиянието на Retigabine (RTG), Lamotrigine (LTR) и Valproate sodium (VS) върху паметовите 

нарушения при този модел на увредена памет. Материали и методи: Тридесет и два плъха 

бяха разделени на 4 групи (n=8) и третирани перорално съответно с дестилирана вода, RTG в 

доза 30 mg/kg bw, LTR в доза 5 mg/kg bw и VS в доза 100 mg/kg bw. Киндлинг беше 

предизвикан чрез подкожно въвеждане на 35 mg/kg bw PTZ през ден. Животните бяха 

наблюдавани 30 минути след инжектирането. Степента на гърча беше определяна по 6-

степенна скала. Плъхове, получили 4-та и по-висока степен при две последователни 

инжектирания се считаха за киндлирани и се подлагаха на изследване на когнитивните 

функции с апарат Shuttle box. Резултати: Броят на активните авойданси при животните, 

третирани с VS беше статистически по-голям в сравнение с контролната група на втори и 

трети ден от обучителната сесия. Тази тенденция се запази и през останалите дни на 

изследването. Подобна тенденция по време на обучителната сесия беше наблюдавана и при 

третираната с RTG група. Тестът за дългосрочна памет не показа статистически значима 

разлика между изследваните и контролната група. Приложението на LTR не оказа влияние 

върху броя авойданси. Заключение: Retigabine и VS притежават потенциално 

невропротективно действие при плъхове с PTZ- киндлинг. Lamotrigine не повлиява 

когнитивните функции в този случай. 

Ключови думи: Retigabine, Lamotrigine, Valproate sodium, когнитивни функции, PTZ-

киндлинг. 

 

Comparison study on the influence of Retigabine, Lamotrigine and Valproate sodium on the 

cognitive function in pentylenetetrazole-kindled rats 

Introduction: Retigabine is a new anticonvulsant with broad spectrum of activity. Its effect on the 

memory impairment, caused by pentylenetetrazole (PTZ) - kindling in rats is still not studied 

enough. Aim: The aim of our study is to compare the effect of Retigabine (RTG), Lamotrigine 

(LTR) and Valproate sodium (VS) on cognitive deficits in PTZ-kindled rats. Materials and 

methods: Thirty two rats were divided in 4 groups (n=8) and treated orally respectively with Aqua 
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destillata, RTG in dose 30 mg/kg bw, LTR in dose 5 mg/kg bw and VS in dose 100 mg/kg bw. 

Kindling was induced using subcutaneous injections of 35 mg/kg bw PTZ every second day. 

Animals were observed for 30 minutes and the seizure score was determined using 6-stage scale. 

Rats, experienced stage 4 or higher on two consecutive injections, were considered kindled. After 

reaching this criterion, the influence on cognition was evaluated using automatic reflex conditioner 

(Shuttle box). Results: VS treated rats showed increase in the number of active avoidances 

compared to the control group on the 2-nd and 3-rd day of training. This tendency remained to the end 

of testing. Tendency of increasing was evaluated after administration of RTG in comparison to 

controls during the training session. No significant difference was registered on the retention test. 

LTR has no influence on the number of active avoidances compared to the control group. 

Conclusion: Our results showed that RTG and VS has a potential neuroprotective effect in kindled 

rats. LTR does not influence the cognition in this case. 

Kеy words: Retigabine, Lamotrigine, Valproate sodium, cognitive function, PTZ-kindling. 

 

13.3.2. Kokova V., Apostolova E., Peychev L. Experimental study on the development of 

tolerance and withdrawal syndrome in rats treated with pregabalin to pentylenetetrazole- 

induced seizures. Folia medica, 2015; 57, Suppl. 1, Page 36, ISSN 0204-8043 (print), ISSN 

1314-2143 (online). 

 

Експериментално изследване на развитието на толерантност и синдром на отнемане 

при плъхове, третирани с прегабалин при пристъпи, предизвикани от 

пентилентетразол 

Въведение: Прегабалин (PGB) е допълващ антиепилептичен медикамент за лечение на 

парциални пристъпи при възрастни, при които не е постигнат достатъчно добър контрол 

върху гърчовете. Цел: Целта на настоящето проучване е да се изследва развитието на 

толерантност и синдром на отнемане при плъхове, третирани с прегабалин, спрямо 

конвулсанта пентилентетразол (PTZ). Материали и методи: Мъжки бели плъхове Wistar, 

разделени на 12 групи (n=10), бяха третирани респективно с: 1-ва до 6-та група (контроли) - с 

дестилирана вода и 7-ма до 12-та група – с PGB 150 mg/kg b.w. p.os. Толерантността към 

антиконвулсивния ефект спрямо PTZ (120 mg/kg b.w., подкожно) беше определена на 1-ви и 

14-ти ден. Синдром на отнемане спрямо PTZ (60 mg/kg b.w., подкожно) беше изследван на 14-

ти ден от третирането и на 1-ви, 2-ри и 3-ти ден след внезапно спиране на PGB. Резултати: 

Установихме тенденция за намаляване на противогърчовия ефект на PGB на 14-тия спрямо 1-

вия ден от третирането. Гърчовият праг на опитните животни на 1-ви, 2-ри и 3-ти ден след 

внезапно спиране на медикамента не показа съществена разлика спрямо контролата. 

Заключение: Получените от нас резултати показват, че PGB не води до развитието на 

толерантност и синдром на отнемане при пристъпи, предизвикани от пентилентетразол при 

гризачи.  

Ключови думи: прегабалин, толерантност, синдром на отнемане, пентилентетразол, плъхове  

 

Experimental study on the development of tolerance and withdrawal syndrome in rats treated 

with pregabalin to pentylenetetrazole-induced seizures  

Introduction: Pregabalin (PGB) was licensed in Europe as an add-on antiepileptic drug for the 

treatment of partial – onset seizures for adults with uncontrolled seizures. Aim: The aim of this 

study is to investigate the development of tolerance and withdrawal syndrome in rats treated with 

pregabalin against the convulsant pentylenetetrazole (PTZ). Materials and methods: Male Wistar 

rats, divided into 12 groups (n=10), were treated as follows: 1st – 6th group – with destilled water 

(controls) and 7th – 12th group with PGB in dose 150 mg/kg b.w. p.os. The tolerance to the 

anticonvulsant effect to PTZ (120 mg/kg b.w. i.c.) was studied on the 1st and 14th day. The 

withdrawal syndrome to PTZ (60 mg/kg b.w. i.c.) was studied on the14th day of treatment and on 

the 1st, 2nd, and 3th day after the abrupt termination of drug administration. Results: Data 

demonstrated slightly decrease of the anticonvulsant activity of PGB on the 14th compared to the 1st 
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day of treatment, but with no significant difference. The seizure liability on the 1st, 2nd, and 3th day 

after the abrupt termination of drug administration did not show significant difference to the 

controls. Conclusion: Our data demonstrates that PGB does not lead to development of tolerance 

and withdrawal syndrome. 

Key words: pregabalin, tolerance, withdrawal syndrome, pentylenetetrazole, rats 

 

14.1. Пълнотекстови статии в нереферирани списания 

 

14.1.1. Апостолова Е., Денева Т., Павлов П., Пейчев Л., Радев Р., Стоянова В. Промени 

в някои хематологични показатели при опитни животни под влияние на Haberlea 

rhodopensis (Friv.) и Silicea 5 CH. Сборник Научни трудове на Съюза на Учените в 

България-Пловдив, 2013 г., том XIII, ISSN 1311-9427, стр. 102-105. 

 

Промени в някои хематологични показатели при опитни животни под влияние на 

Haberlea rhodopensis (Friv.) и Silicea 5 CH  

Въведение: Стволовите клетки с произход от костния мозък имат способността да мигрират 

към увредените тъкани, осъществявайки тяхната регенерация. Обикновено в периферната 

кръв броят на освободените стволови клетки зависи от специфичните нужди, например за 

заздравяване на рани. Известно е, че някои вещества могат да предизвикат повишаване на 

нивата на тези клетки в периферната кръв. В това отношение някои растения и хомеопатични 

лекарства не са достатъчно проучени. Целта на настоящото проучване е да се определи 

влиянието на тотален екстракт от растението Haberlea rhodopensis (Friv.) (HR) и 

хомеопатичното лекарство Silicea 5 CH върху пълната и диференциалната кръвна картина на 

мишки. Материали и методи: Мишките бяха разделени в 3 групи от по 10 и бяха третирани 

съответно с: 1-ва група - дестилирана вода, 2-ра група - екстракт от Haberlea rhodopensis и 3-та 

група - Silicea 5CH. Два часа по-късно бяха изследвани кръвни проби за промени в пълната и 

диференциалната им кръвна картина. Резултати: Най-значимо намаляване на броя на белите 

кръвни клетки се установи при мишки, третирани с Haberlea rhodopensis (9,7±1,0). 

Животните, получили хомеопатично лекарство Silicea 5CH (12,2±1,4), показват намаляване 

на броя на белите кръвни клетки в сравнение с контролната група. Анализът на 

диференциалната кръвна картина показва, че Silicea 5 CH причинява намаляване на броя на 

щаб-клетките (0,019±0,009) за сметка на сегментоядрените гранулоцити. Заключение: 

Нашите резултати показват, че HR и Silicea 5 CH могат да променят броя на стволовите 

клетки в периферната кръв, а Silicea 5 CH може да повлияе процеса на узряване на тези 

клетки. 

Ключови думи: Haberlea rodopensis, Silicea 5 CH, пълна кръвна картина, диференциална 

кръвна картина. 

 

Changes in some hematologic features in mice threated with Haberlea Rhodopensis (Friv.) аnd 

Silicea 5 CH 

Introduction: Stem cells with origin from the bone marrow have the ability to migrate to damaged 

tissues causing their regeneration. Normally in the peripheral blood the number of released stem 

cells depends on the specific need, for example for wound healing. It is known that some substances 

can cause increase the levels of this cells in peripheral blood. Not enough studied in this aspect are 

some plants and homeopathic medicines. Aim: The aim of the current study is to define the 

influence of total extract from the plant Haberlea rhodopensis (Friv.) (HR) and the homeopathic 

drug Silicea 5 CH. Materials and methods: The mice were divided in 3 groups of 10, which were 

treated respectively with Aqua destillata, total extract of Haberlea rhodopensis and Silicea 5CH. 

Two hours later blood samples of the mice were investigated and the differences in their complete 

blood count and differential blood count test were studied. Results: The most significant decrease 

in the number of the white blood cells showed mice treateted with Haberlea rhodopensis (9.7±1.0). 

The mice treated with homeopathic drug Silicea 5CH (12.2±1.4) showed decrease in the number of 
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white blood cells compared to the control group too. The analysis of differential blood count 

showed that Silicea 5 CH causes decrease in the number of St (0.019±0.009) at the expense of Sg. 

Conclusion: Our results showed that HR and Silicea 5 CH can influence the number of stem cells 

in the peripheral blood and Silicea 5 CH may influence the process of maturation of those cells. 

Kеywords: Haberlea rodopensis, Silicea 5 CH, complete blood count, differential blood count. 

 

14.1.2. Апостолова Е., Йонкова И. Растителни вещества с възможно адаптогенно и 

антидепресивно действие. Сборник научни съобщения от конкурсна сесия „Наука и 

младост“ 2013, ISSN 1314-9229, стр. 184-189. 

 

Растителни вещества с възможно адаптогенно и антидепресивно действие – обзор 

Посттравматичният стрес е остро настъпило състояние след преживяна травма, изразено с 

поредица от психични и соматични белези. В допълнение към комплексната терапия и 

традиционните адаптогени, някои растения със седативно, антидепресивно и антиоксидантно 

действие могат да бъдат използвани за намаляване или отстраняване на симптоматиката. В 

настоящия обзор представяме проучванията върху нетрадиционни растения, за които са 

получени данни за адаптогенно действие. За Valeriana Wallichii и Hippophaë rhamnoides L. e 

установен анти-стрес ефект при опитни животни, изложени на студ, хипоксия и 

обездвижване. Други проучвания показват, че полизахаридите от Lycium barbarum 

повишават издръжливостта към физическо натоварване и намаляват липидната 

пероксидация. За Asparagus racemosus е установен ноотропен ефект при модел на гризачи. 

Ziziphus zizyphus L. проявява анксиолитично, седативно и сънотворно действие, 

антиоксидантна и цитостатична активност. Codonopsis pilosula, комбиниран със селен, 

подобрява процесите на обучение и памет и предотвратява хипоксично увреждане на мозъка 

при мишки, притежава антиоксидантен, противомикробен, противотуморен ефект. Lepidium 

meyenii също подобрява паметта и има антидепресивно действие. Hypericum perforatum L., 

Hypericaceae, е широко разпространено растение, за което има експериментални данни за 

анти-стрес активност, подобна на тази на Panax gingseng. Голям брой клинични изпитвания 

доказват активността на екстракти от H. perforatum при леки до умерени форми на депресия. 

Обобщавайки литературните данни, повечето автори възприемат идеята, че една адаптогенна 

формула съставена от няколко компонента би имала по-изразен терапевтичен ефект. 

Ключови думи: посттравматичен стрес, растителни адаптогенни, антидепресивно действие 

 

Plants with possible adaptogenic and antidepressant activity (review) 

Posttraumatic stress disorder is an acute condition, caused by a trauma, characterized with psychic 

and somatic signs. In addition to the complex therapy and traditional adaptogenic herbs, some 

plants with sedative, antidepressant and antioxidant activity also may be used for relieving the 

symptoms. In the recent review we are showing the results of studies on some untraditional plants, 

for which there are reports to have possible adaptogenic activity. It is found that Valeriana Wallichii 

and Hippophaë rhamnoides L. have anti-stress effect on test animals, studied with cold-hypoxia-

restraint animal model. Other studies showed that Lycium barbarum is effective in preventing 

oxidative stress, induced by exhaustive exercise. Asparagus racemosus has nootropic effect on rats. 

Ziziphus zizyphus shows anxiolytic, sedative and hypnotic effects, antioxidant and cytostatic 

activity. Codonopsis pilosula, combined with selenium, stimulates processes of learning and 

memory and prevents hypoxic damage of brain on mice and has antioxidant, antimicrobial and 

antineoplastic effect. Lepidium meyenii also improves memory and has antidepressant activity. 

Hypericum perforatum L., Hypericacaeae, is a widespread plant, for which experimental data show 

anti- stress activity similar to this of Panax gingseng. Large number of clinical studies prove the 

efficiency of extracts of Hypericum perforatum in light or moderate forms of depression. 

Summarising known data, most authors adopt the idea that more pronounced therapeutic effect can 

be achieved by combining several components in one adaptogenic formula. 

Keywords: posttraumatic stress, antidepressant effect, adaptogens 
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14.1.3. Апостолова Е., Пейчева С., Кокова В., Стоилова Р. Сравнително изследване на 

противовъзпалително и аналгетично действие на Propolin®, Diclofenac sodium и 

Metamizole при плъхове. Сборник научни съобщения от конкурсна сесия „Наука и 

младост“, 2013, ISSN 1314-9229, стр. 384-387. 

 

Сравнително изследване на противовъзпалително и аналгетично действие на Propolin®, 

Diclofenac sodium и Metamizole при плъхове  

Въведение: Прополисът е пчелен продукт, с различен химически състав и значителна 

биологична активност. Използва се в пасти за зъби за профилактика и хигиена на устната 

кухина. Целта на настоящото проучване е да се сравни противовъзпалителният и 

аналгетичен ефект на прополиса с този на утвърдени в практиката стандарти - диклофенак 

натрий и метамизол. Материали и методи: Изследването беше извършено върху 30 плъха 

порода Вистар, разделени в 5 групи по 6, третирани съответно с физиологичен разтвор, 

метамизол (150 mg/kg), диклофенак натрий (25 mg/kg) и съдържащо прополис лекарство 

Propolin® в дози 50 mg/kg и 100 mg/kg. Аналгетичният ефект беше изследван с помощта на 

аналгезиметър и апарат „Гореща плоча”. Противовъзпалителният ефект беше изследван с 

помощта на плетизмометър. Резултати: Резултатите показват най-силно изразен аналгетичен 

ефект при Metamizole (14,83 ± 1,99 PPT) и Propolin® 100 mg/kg (18,75 ± 3,24 PPT) два часа 

след приложението им. Данните сочат, че най-силно повлиява отока на лапата приложението 

на диклофенак натрий. При Propolin® в доза 100 mg/kg беше установено постепенно 

увеличаване на противовъзпалителния ефект, като на 24-ия час той беше сравним с този на 

диклофенак натрий. Заключение: Получените експериментални данни показват, че 

Propolin® в доза 100 mg/kg притежава аналгетични и противовъзпалителни ефекти, сравними 

с НСПВС, утвърдени в практиката, което предоставя възможности за неговото използване в 

стоматологията. 

Ключови думи: противовъзпалително действие, аналгетично действие,  Propolin®, 

метамизол, диклофенак натрий. 

 

Comparison study on the anti-inflammatory and analgesic effects of Propolin®, Diclofenac 

sodium and Metamizole in rats  

Introduction: Propolis is an apian product, with various chemical ingredients and significant 

biological activity. It is used in toothpastes for dental prophylaxis and oral hygiene. Aim: Aim of 

the current study is to compare anti-inflamatory and analgesic effect of propolis to this of 

established in practice standards - Diclofenac sodium and Metamizole. Materials and methods: 

The research included 30 rats, divided into 5 groups, 6 rats each, treated respectively with saline 

solvent, Metamizole (150 mg/kg), Diclofenac sodium (25 mg/kg) and propolis-containing drug 

Propolin® in doses 50mg/kg and 100mg/kg. Analgesic effect was  studied using analgesimeter and 

hot plate. Antiinflamatory effect was studied using pletismometer. Results: The results for the 

analgesic effect show that it is most pronounced in Metamizole (14,83 ± 1,99 PPT) and Propolin ® 

100 mg/kg two hours after treatment (18,75 ± 3,24 PPT). Data show that Diclofenac sodium has the 

strongest influence on the paw swelling. In Propolin ® 100 mg / kg was found a gradual increase of 

the anti-inflammatory effect, as the 24-th hour it is comparable to that of Diclofenac sodium. 

Conclusions: The obtained experimental data show that Propolin ® at a dose of 100 mg/kg 

possesses analgesic and anti-inflammatory effects comparable to NSAIDs established in practice 

that provides opportunities for its use in dentistry. 

Keywords: antiinflamatory effect, analgesic effect,  Propolin®, Metamizole, Diclofenac sodium. 
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14.1.4. Kokova V., Apostolova E., Peychev L. Comparison study on the influence of etifoxine 

and valproate sodium on the cognitive function and locomotor activity in rats. Science & 

Technologies, 2014, Volume IV, suppl. 1, P: 340-344. 

 

Сравнително изследване на влиянието на етифоксин и натриев валпроат върху 

процесите на обучение и памет и локомоторна активност при плъхове 

Въведение: Етифоксин хидрохлорид е небензодиазепинов анксиолитик, който се използва в 

клиничната практика за лечение на психосоматични прояви на тревожност. Притежава и 

антиепилептични свойства. Натриевият валпроат е антиепилептично лекарство от първи ред. 

Анксиолитиците и антиконвулсантите могат да увредят когнитивните функции. Цел: Целта 

на настоящото проучване е да се сравнят ефектите на етифоксин и натриев валпроат върху 

познавателната памет и двигателната активност на плъхове. Материали и методи: 

Плъховете се разделят на 3 групи от по 8 и се третират перорално съответно с дестилирана 

вода, натриев валпроат в доза 100 mg/kg т.т. и етифоксин в доза 100 mg/kg т.т. Влиянието 

върху когнитивните функции се оцененява с помощта на апарат „Shuttle box” и два апарата 

за пасивно обучение: „Step-through” and „Step-down”. Локомоторната активност се 

наблюдава в апарат „Activity cage”. Резултати: На първия ден от третирането животните, 

получили етифоксин, показаха увеличен брой избягвания в сравнение с контролите и 

групата, третирана с натриев валпроат. Нашите данни показват, че животните, третирани с 

етифоксин като единична начална доза, имат значително по-добри резултати при тестовете 

за активно и пасивно обучение в сравнение с контролната група. При теста за паметови 

следи тази тенденция се запазва. Плъховете, третирани с натриев валпроат, показват по-

добри резултати в сравнение с контролната група при теста за краткосрочна памет при 

активно обучение, както и при теста за дългосрочна памет при пасивно обучение. 

Резултатите за локомоторна активност показват, че еднократните дози етифоксин и натриев 

валпроат увеличават хоризонталната и вертикалната активност в сравнение с контролите. 

Заключение: Получените експериментални данни показват тенденцията на етифоксин да 

подобрява обучението и паметта и двигателната активност при плъхове. Сравнението на 

резултатите от активно и пасивно обучение на животни, третирани с етифоксин и натриев 

валпроат не показва статистически значима разлика. Изключение се наблюдава само при 

еднократно приложение на медикаментите, при което етифоксинът води до значително по-

високи стойности.  

Ключови думи: етифоксин, валпроат натрий, когнитивни функции, двигателна активност, 

плъхове 

 

Comparison study on the influence of Etifoxine and Valproate sodium on the cognitive 

function and locomotor activity in rats 

Introduction: Etifoxine hydrochloride is a nonbenzodiazepine anxiolytic drug and in humans is 

effective for treating adjustment disorders with anxiety. It also has antiepileptic properties. Sodium 

valproate is a first-line antiepileptic drug. Anxiolytics and anticonvulsants may impair cognitive 

functions. Aim:The aim of the present study is to compare the effect of etifoxine with sodium 

valproate on the cognition and locomotor activity in rats. Materials and methods: The rats were 

divided in 3 groups of 8 and treated orally respectively with aqua destillata, sodium valproate in 

dose 100 mg/kg bw and etifoxine in dose 100 mg/kg bw. The influence on cognition was evaluated 

using automatic reflex conditioner (Shuttle box) and two methods for passive training: step-through 

and step-down. Locomotor activity was observed in automatic activity cage. Results: On the 1st 

day, the animals treated with etifoxin showed increased number of avoidances compared to controls 

and to the group treated with sodium valproate. Our data showed that animals treated with etifoxine 

as a single initial dose had significantly better results in the test for active and passive learning 

compared to the controls. On memory retention test this tendency was maintained. Rats treated with 

sodium valproate showed better results compared to the control group in active learning, 

respectively in short-term memory test and in passive training for long-term memory. In activity 
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cage the initial single doses of etifoxine and sodium valproate increased horizontal and vertical 

activity compared to the controls. Conclusion: The obtained experimental data showed the 

tendency of etifoxine to improve the learning and memory and the locomotor activity in rats. 

Comparing the results for active and passive training of animals treated with etifoxine and sodium 

valproate, there was no significant difference. Exception was observed only in acute single 

administration of the medicaments, where etifoxin has considerably higher values. 

Kеywords: etifoxine, valproate sodium, cognitive function, locomotor activity, rats 

 

14.1.5. Кокова В., Апостолова Е., Пейчев Л. Сравнително проучване на 

противовъзпалително и аналгетично действие на Etifoxine hydrochloride и Sodium 

Valproate при плъхове. Сборник Научни трудове на Съюза на учените в България- 

Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, 2014, том XV, ISSN 1311-

9427, стр. 160-164. 

 

Сравнително проучване на противовъзпалително и аналгетично действие на Etifoxine 

hydrochloride и Sodium Valproate при плъхове 

Въведение: Етифоксин хидрохлорид е анксиолитично и антиконвулсивно лекарство. Той 

подобрява ГАМК-ергичната невромедиация чрез директен алостеричен ефект върху GABAₐ 

рецепторите и чрез индиректен механизъм, включващ активирането на TSPO, и последваща 

стимулация на стероидния биосинтез, което засилва миелинизацията. Тези му свойства 

превръщат Etifoxine в добра кандидат-молекула за невропротекция и подобряване на 

невроналната регенерация. Целта на настоящото проучване е да се сравнят 

противовъзпалителния и аналгетичния ефекти на етифоксин хидрохлорид с тези на натриев 

валпроат. Материали и методи: Изследването беше осъществено върху 24 плъха, разделени 

в 3 групи, по 8, третирани съответно с физиологичен разтвор (р.о.), етифоксин хидрохлорид 

в доза 100 mg/kg т.т. (р.о.) и натриев валпроат в доза 100 mg/kg т.т. (р.о.). Аналгетичният 

ефект се изследва с помощта на аналгезиметър, апарат „Гореща плоча” и формалинов тест. 

Противовъзпалителният ефект беше изследван с помощта на плетизмометър. Резултати: 

Резултатите за аналгетичен ефект с формалинов тест показват, че той е най-силно изразен 

при етифоксин (12,75 ± 3,1) 10 минути след приложението. Данните показват, че 4 часа след 

приложението на етифоксин противовъзпалителният му ефект е най-силно изразен (54,25 ± 

9,07). Натриевият валпроат не показа аналгетични и противовъзпалителни ефекти. 

Заключение: Получените експериментални данни разкриват, че небензодиазепиновият 

анксиолитик етифоксин хидрохлорид в доза 100 mg/kg притежава аналгетичен и 

противовъзпалителен ефект. Бъдещите проучвания в тази посока могат да открият нови 

терапевтични възможности за употребата на това лекарство.  

Ключови думи: етифоксин хидрохлорид, натриев валпроат, аналгетичен ефект, 

противовъзпалителен ефект, плъхове 

 

Comparative study of anti-inflammatory and analgesic effect of Etifoxine hydrochloride and 

Sodium Valproate on rats 

Introduction: Etifoxine hydrochloride is an anxiolytic and anticonvulsant drug. It enhances 

GABAergic transmission by a direct allosteric effect on GABAₐ receptors and by an indirect 

mechanism involving the activation of TSPO and the stimulation of steroid biosynthesis such as 

progesterone, which enhances myelination. These findings suggested that Etifoxine represents a 

good candidate molecule for providing neuroprotection and promoting neuroregeneration. Aim: 

The aim of the present study is to compare the anti-inflammatory and analgesic effect of Etifoxine 

hydrochloride and Sodium Valproate. Materials and methods: The research included 24 rats, 

divided into 3 groups, 8 rats each, treated respectively with saline solvent (p.o.), Etifoxine 

hydrochloride in dose 100 mg/kg bw (p.o.) and Sodium Valproate in dose 100 mg/kg bw (p.o.). 

Analgesic effect was studied using analgesimeter, hot plate and formalin test. Anti-inflammatory 

effect was studied using pletismometer. Results: The results for the analgesic effect show that it is 
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most pronounced in Etifoxine (12,75±3,1) 10 minutes after treatment in formalin test. Data show 

that the anti-inflammatory effects most strongly influence the swelling with the use of Etifoxine 

(54,25±9,07) 4 hours after treatment. Sodium Valproate doesn’t show analgesic and anti-

inflammatory effects. Conclusion: The obtained experimental data show that the non-

benzodiazepine anxiolytic Etifoxine hydrochloride at a dose of 100 mg/kg possesses analgesic and 

anti-inflammatory effect. Future studies in this direction may discover new therapeutic possibilities 

for the use of this drug. 

Keywords: Etifoxine hydrochloride, Sodium Valproate, analgesic effect, anti-inflammatory effect, 

rats 

 

14.1.6. Апостолова Е. Възможности за фармакологично мобилизиране на 

хематопоетични стволови/прогениторни клетки в периферната кръв-обзор. Сборник 

Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, серия Г. Медицина, 

Фармация и Дентална медицина, 2014, т. XV, ISSN 1311-9427, стр. 50-53. 

 

Възможности за фармакологично мобилизиране на хематопоетични 

стволови/прогениторни клетки в периферната кръв-обзор 

Въведение: При физиологични условия малко количество стволови клетки циркулират в 

периферната кръв. Техният брой може да бъде увеличен при стрес, инфекции, инфаркт на 

миокарда, инсулт, а също и при тежко физическо натоварване. Целта на настоящия обзор е 

да обобщи наличните данни в литературата за фармакологичните агенти, които могат да 

предизвикат мобилизация на хематопоетични/прогениторни стволови клетки (HPSC) в 

периферната кръв. Резултати: Увредените клетки привличат HPSC, тъй като те експресират 

фактор-1α на стромални клетки (SDF-1α), който може да взаимодейства с трансмембранния 

G-протеин свързан рецептор (CXCR4) на повърхността на циркулиращите стволови клетки. 

Редица фармакологични агенти могат да повлияят на оста CXCR4 / SDF-1α и да мобилизират 

HPSCs в периферната кръв. Установено е, че веществата с кодово име AMD 3100, Т140 и 

Т134 действат като антагонисти на CXCR4 и предизвикват мобилизация. Други вещества 

като CTCE-0214 и CTCE-0021 мобилизират HPSCs чрез десенсибилизация на рецептора 

CXCR4, а фукоидан действа като повишава плазмените нива на SDF-1α. Вещества, които 

нарушават оста CXCR4 / SDF-1α, причиняват бързо мобилизиране с максимум на плазмените 

нива няколко часа след приложението, за разлика от други агенти като гранулоцитен 

колония-стимулиращ фактор (G-CSF), които се нуждаят от няколко дни за постигане на 

максимална мобилизация. Заключение: Фармакологичното повлияване на оста CXCR4/SDF-

1α е бърз и предпочитан метод за мобилизиране на стволови клетки в периферната кръв. G-

CSF е най-често използваният агент за постигане на тази мобилизация. 

Ключови думи: HPSC, SDF-1α, AMD 3100, Т140, Т134. 

 

Possibilities of pharmacological mobilization of hematopoietic/progenitor stem cells in 

peripheral blood - review 

Introduction: Under physiological conditions a small amount of stem cells circulate in the 

peripheral blood. Their number can be increased by stress, infections, myocardial infarction, stroke 

and also by strenuous exercise. Aim: The aim of the current review is to summarize the available 

data in the literature about the pharmacological agents, which can induce mobilization of 

hematopoietic/progenitor stem cells (HPSCs) in the peripheral blood. The damaged cells attract 

HPSC because they express stromal cell-derived factor- 1α (SDF-1α), which can interact with 

transmembrane G- protein copulated receptor (CXCR4) on the surface of the transported stem cells. 

Many pharmacological agents can influence the axis CXCR4/SDF-1α and mobilize HPSCs in 

peripheral blood. It is shown that substances with code name AMD 3100, Т140 and Т134 act as 

CXCR4 antagonists and cause mobilization. Other substances like CTCE-0214 and CTCE-0021 

mobilize HPSCs through CXCR4 receptor desensitization, and fucoidan sulfate increases plasma 

levels of SDF-1α. Substances, which disrupt the axis CXCR4/SDF-1α cause quick mobilization 
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with maximum of the plasma levels a couple of hours after the treatment in contrast to other agents 

like granulocyte colony- stimulating factor (G-CSF), which need a couple of days to achieve the 

maximal mobilization. Conclusion: The pharmacological influence on the axis CXCR4/SDF-1α is 

fast and preferred method for mobilization of stem cells in peripheral blood. G-CSF is the most 

commonly used agent for achieving this mobilization. 

Keywords: HPSC, SDF-1α, AMD 3100, Т140, Т134. 

 

14.1.7. Апостолова Е., Кокова В., Шентов П. Пойкилохидрия и фармакологични 

ефекти на Haberlea rhodopensis, Gesneriaceae (обзор). Сборник научни съобщения от 

конкурсна сесия "Наука и младост", 2014, стр. 293-296. 

 

Пойкилохидрия и фармакологични ефекти на Haberlea rhodopensis, Gesneriaceae (обзор)  

Въведение: Haberlea rhodopensis (HR) се отнася към т.нар. „възкръсващи растения“. Те 

притежават свойството пойкилохидрия - висока издържливост на засушаване и способност за 

пълно възстановяване на функциите при рехидратация. Това тяхно свойство е свързано с 

химичния им състав. Цел на настоящия обзор е анализ на наличните данни в научната 

литература за растението. Резултати: Активността на фотосистема-2 (PS-2) е изследвана с 

цел разкриване на механизма, по който растението преживява при засушаване. Предполага 

се, че той е свързан с промяна в транспорта на електрони във PS-2, дължащ се на повишен 

синтез на полифеноли. Характерна особеност на HR е способността да запазва 

фотосинтетичния си апарат неувреден след продължителна (до 6 месеца) липса на светлина. 

Присъствието на светлина по време на рехидратация влияе върху количеството на стероли и 

липиди в листата. Наличието на слаба светлина по време на дехидратация повишава 

съдържанието на фенолни съединения и пигменти, които са необходими за бързото 

възстановяване на HR при рехидратация. Тотален екстракт от растението показва 

антиоксидантен, радиопротективен, цитопротективен, бактериостатичен и регенераторен 

ефект. Изолираният от листа на растението caffeoyl phenylethanoid glucoside – myconoside е 

показал хепатопротективно действие при приложението му върху хепатоцити на плъх. Това 

действие се дължи вероятно на инхибирането на липидната пероксидация и 

предотвратяването на изчерпването на глутатиона в хепатоцитите. Заключение: HR е 

сравнително слабо проучен във фармакологично отношение вид. Недостатъчно проучени са 

механизмите на основните фармакологични ефекти на растението: радиопротективен, 

цитопротективен, бактериостатичен, антиоксидантен и регенераторен по отношение на 

кожата. 

Ключови думи: Haberlea rhodopensis, пойкилохидрия, фармакологични ефекти. 

 

Poikilohydry and pharmacological effects of Haberlea rhodopensis (Friv.) Gesneriaceae 

(Review) 

Introduction: Poikilohydric plants, one of which is Haberlea rhodopensis (HR), have the ability to 

withstand desiccation and recover their functions by rehydratation. This unique ability is related to 

their chemical compound. The aim of this review is to analyze the present data in the literature 

about HR. Results: The activity of photosystem-2 (PS-2) was studied in order to reveal the 

mechanism by which the plant survives water stress. The increased polyphenolic synthesis causes 

modification in the electron transport in PS-2 and is related to this mechanism. Another ability of 

HR is to maintain the photosynthetic apparatus undamaged for six months in the absence of light. 

The presence of light has an important role during rehydratation and influences the amount of 

sterols and lipids in the leaves. During dehydratation the presence of faint light increases the content 

of some thylacoid proteins and pigments, which are necessary for the rapid recovery of the plant 

during rehydratation. About the pharmacological effects of the plant it is known, that the total 

extract of it shows antioxidant, radioprotective, citoprotective, bacteriostatic and anti-aging effect. 

Conclusion: HR is not enough studied specimen. Most data refer to the changes in the 

photosynthetic apparatus of HR during desiccation and the mechanisms of regaining the functions 



Страница 34 от 47 
 

during rehidratation. The data about the mechanisms of the pharmacological effects of the plant are 

scarce. 

Keywords: Haberlea rhodopensis; poikilohydric plants; pharmacological effects. 

 

14.1.8. Кокова В., Апостолова Е., Пейчев Л. Средна ефективна доза на прегабалин 

спрямо пентилентетразолов гърч на опитни животни. Сборник Научни трудове на 

Съюза на учените в България - Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална 

медицина, 2014, том XVI, ISSN 1311-9427, стр. 29-33. 

 

Средна ефективна доза на прегабалин спрямо пентилентетразолов гърч на опитни 

животни  

Въведение: Прегабалинът е ново съединение, което се свързва с α2δ субединицата на 

волтаж-зависимите калциевите канали. Той е активен при голям брой животински модели на 

епилептични припадъци. Целта на настоящото проучване е да се определи средната 

ефективна доза (ED50) на прегабалин при тест с максимален пентилентетразолов гърч 

(MPTZ) при плъхове. Материали и методи: Мъжки плъхове Wistar (6 групи по 6 плъха) се 

третират перорално съответно с: дестилирана вода или прегабалин в дози 30, 120, 300, 500, 

1000 mg/kg телесно тегло. Тридесет минути след приложение на носител или лекарство, на 

всички плъхове се инжектира подкожно пентилентетразол в доза 100 mg/kg телесно тегло. 

ED50 при MPTZ тест се изчислява чрез пробит-анализ по метода на Litchfield и Wilcoxon. 

Резултати: Нашите данни показват, че прегабалин инхибира генерализираните тонично-

клонични припадъци, предизвикани от пентилентетразол с ED50 от 158,78 mg/kg, p.os. 

Заключение: Прегабалин осигурява профилактика на генерализирани тонично-клонични 

припадъци при MPTZ тест при ED50 от 158,78 mg/kg, p.os. Установената доза може да се 

използва в бъдещи проучвания на ефектите на прегабалин върху когнитивните функции, 

двигателната активност, противовъзпалителния и аналгетичния ефект.  

Ключови думи: антиепилептични лекарства, прегабалин, пентилентетразол, плъхове 

 

A median effective dose of Pregabalin against of Pentylenetetrazole seizure in experimental 

animals  

Introduction: Pregabalin is a novel amino acid compound that binds to the α2δ subunit of voltage-

gated calcium channels. It is active in a wide variety of animal models of epileptic seizures. Aim: 

The aim of the present study is to determine the median effective dose (ED50) of pregabalin in the 

maximal pentylenetetrazole (MPTZ) test in rats. Materials and methods: Male Wistar rats (6 

groups of 6 rats) were treated orally respectively with: distilled water, pregabalin in doses 30, 120, 

300, 500, 1000 mg/kg b.w. Thirty minutes following vehicle or drug administration, all rats were 

injected with pentylenetetrazole in dose 100 mg/kg b.w. subcutaneously. ED50 in MPTZ test was 

calculated by probit analysis, using the method of Litchfield and Wilcoxon. Results: Our data 

showed that pregabalin inhibited generalized tonic-clonic seizures from pentylenetetrazole with an 

ED50 of 158,78 mg/kg, p.os. Conclusion: Pregabalin produced prevention of generalized tonic-

clonic seizures in MPTZ test with an ED50 of 158,78 mg/kg, p.os. Established dose could be used in 

future studies on the effects of pregabalin on cognitive functions, locomotor activity, anti-

inflammatory and analgesic effect. 

Key words: antiepileptic drugs, pregabalin, pentylenetetrazole, rats 

 

14.1.9. Пейчев Л., Радев Р., Апостолова Е., Кандиларов И., Кокова В. Експериментално 

проучване влиянието на хомеопатични разреждания на Arnica montana и Ledum 

palustre върху стем-клетъчната либерация. Acta Homeopatica, 2015; 5(1); P:4-7. 

 

Експериментално проучване влиянието на хомеопатични разреждания на Arnica 

montana и Ledum palustre върху стем-клетъчната либерация  
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Въведение: Стволовите клетки се откриват в почти всички многоклетъчни организми. Те 

притежават способността да се възстановяват чрез клетъчно делене и да се диференцират до 

различни клетъчни класове. Цел на настоящото проучване е изследване на ефектите на 

хомеопатичните медикаменти Arnica montana и Ledum palustre върху стем-клетъчната 

либерация в сравнение с природни продукти, активиращи миграцията на хемопоетични 

стволови клетки от костния мозък към периферната кръв. Материали и методи: Използвани 

бяха 70 мъжки бели плъха порода „Wistar”, разделени в 7 групи по 10 броя и третирани както 

следва: 1-ва гр. (плацебо) – дестилирана вода; 2-ра гр. - екстракт от Aphanizomenon flos-aquae 

(AFA, StemEnhance,USA); 3-та гр. – Arnica montana 9 CH (Boiron, France); 4-та гр. – Ledum 

palustre 9 CH; 5-та гр. - фукоидан (Sigma-Aldrich Co, USA); 6-та гр. – Haberlea rodopensis; 7-ма 

гр. – Propolin (Peych, Bulgaria). Два часа след приложение на описаните вещества се взема 

периферна кръв за изследване на: ПКК, ДКК, Ig G, Ig M и CD34+. Резултати: Приложението 

на фукоидан, Arnica montana 9 CH и Ledum palustre 9 CH води до сигнификантно повишаване 

на общия брой левкоцити в периферната кръв. Увеличен е и броят на сегментоядрените 

неутрофилни гранулоцити под влияние на двата хомеопатични медикамента. Повишени нива 

на IgG са наблюдавани при приложение на Stemenhance, Arnica 9 CH и L. palustre 9 CH. 

Заключение: Фукоидан е с най-висока активност по отношение на стем-клетъчната 

либерация, следван от AFA (Stemenhance), Haberlea rodopensis и Propolis (Propolin). Arnica 

montana 9 СН и Ledum palustre 9 СН също активират стем-клетъчния транспорт, но в по-

малка степен от останалите вещества. 

Ключови думи: фукоидан, Arnica montana 9 СН, Ledum palustre 9 СН, стволови клетки 

 

Experimental study of the effect of homeopathic Arnica montana 9 СН and Ledum palustre 9 

СН on stem cell liberation  

Introduction: Stem cells are found in almost all multicellular organisms. They have the ability to 

recover by cell division, and to differentiate into different cell types. The aim of the present study 

was to investigate the influence of two homeopathic drugs (Arnica montana and Ledum palustre) on 

stem cell liberation in comparison to natural products, which activate the migration of 

hematopoietic stem cells from bone marrow to peripheral blood. Materials and methods: Seventy 

male Wistar rats were used, divided into 7 groups of 10 and treated as follows: 1st group (controls) - 

aqua destillata; 2nd group - Aphanizomenon flos-aquae extract (AFA, StemEnhance, USA); 3rd 

group - Arnica montana 9 CH (Boiron, France); 4th group - Ledum palustre 9 CH; 5th grоup - 

Fucoidan (Sigma-Aldrich Co, USA); 6th group - Haberlea rodopensis; 7th group - Propolin (Peych, 

Bulgaria). Two hours after administration of the described substances, peripheral blood was taken 

for the following tests: whole blood cells count, diferential blood cells count, IgG, IgM and CD34+. 

Results: The administration of Fucoidan, Arnica montana 9 CH, and Ledum palustre 9 CH leads to 

a significant increase in the total number of leukocytes in the peripheral blood. The number of 

segmental neutrophilic granulocytes has also increased under the influence of both homeopathic 

medicines. Elevated IgG levels were observed with StemEnhance, Arnica montana 9 CH, and 

Ledum palustre 9 CH. Conclusion: Fucoidan has the highest activity regarding the stem cell 

liberation, followed by AFA (Stemenhance), Haberlea rodopensis and Propolis (Propolin). Arnica 

montana 9 CH and Ledum palustre 9 CH also activate stem cell transport, but to a lesser extent than 

theother substances.  

Keywords: Fucoidan, Arnica montana 9 CH, Ledum palustre 9 CH, stem cells 

 

14.1.10.  Apostolova E., Kokova V, Peychev L. Experimental study on the antinociceptive 

effect of retigabine in rats. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, 2015; 

5(1):568-574. ISSN 2250 – 2858; IF 0.34 (2014). 

 

Експериментално изследване на антиноцицептивния ефект на ретигабин при плъхове 

Въведение: Ретигабин е нов антиконвулсант, който стимулира отварянето на волтаж-

зависимите калиеви канали с нисък праг на активиране. Антиконвулсантите намаляват 
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абнормалната свръхвъзбудимост и могат да имат аналгетичен ефект при животни и хора. 

Целта на това проучване е да се определи антиноцицептивния ефект на ретигабин при 

плъхове. Материали и методи: Тридесет и два мъжки плъха Wistar бяха разделени на 

четири групи (n = 8). Те бяха третирани интраперитонеално с 0.9% NaCl, метамизол натрий 

или ретигабин в дози 5 и 15 mg/kg телесна маса. Антиноцицептивният ефект беше оценен с 

тест „Гореща плоча”, тест с механичен натиск на лапата и формалинов тест. Резултати: 

Еднократна доза ретигабин 15 mg/kg телесно тегло увеличава латентното време на 

отдръпване на лапата в сравнение с контролите на втория и третия час при теста „Гореща 

плоча” (p<0,05). По време на първата фаза на формалиновия тест ретигабин отслабва 

поведението на треперене, когато се прилага в дози 5 и 15 mg/kg т.т. в сравнение с 

контролите. Прилагането на ретигабин в доза 15 mg/kg телесно тегло значително намалява 

времето на облизване по време на втората фаза на теста в сравнение с контролите (p<0,005). 

Заключение: Ретигабин е активен срещу остра болка при плъхове, предизвикана с химичен, 

механичен и термичен стимул. Установява се, че лекарството е ефективно в дози 5 и 15 

mg/kg телесна маса. Значително увеличение на ноцицептивния праг се наблюдава, когато се 

прилага по-високата доза (15 mg/kg телесна маса). Наличието на KCNQ канали в 

невроналните пътища на болката предполага, че антиноцицептивният ефект на съединението 

може да е резултат от активирането на волтаж-зависимите калиеви канали с нисък праг на 

активиране.  

Ключови думи: ретигабин, ноцицепция, плъхове. 

 

Experimental study on the antinociceptive effect of retigabine in rats  

Introduction: Retigabine is a new anticonvulsant which activates a low-threshold voltage-gated 

potassium channels. Anticonvulsant drugs reduce the abnormal hyperexcitability and may have 

analgesic effects in animals and humans. The aim of this study is to determine the antinociceptive 

effect of retigabine in rats. Materials and methods: Thirty-two male Wistar rats were devided into 

four groups (n=8). They were treated intraperitoneally with 0.9% NaCl, metamizole natrii and 

retigabine in a doses of 5 and 15 mg/kg bw. The antinociceptive effect was evaluated with hot plate 

test, test with mechanical pressure and formalin test. Results: A single dose retigabine 15 mg/kg bw 

increased the withdrawal latency when compared with controls on the second and third hour in the 

hot plate test (p<0.05). During the first phase of the formalin test retigabine attenuates the flinching 

behavior while administrated in doses 5 and 15 mg/kg bw compared with controls. Administration 

of retigabine in dose 15 mg/kg bw significantly reduced the time of licking during the second phase 

of the test compared to the controls (p<0.005). Conclusions: Retigabine is active against chemical, 

mechanical and thermal induced acute pain in rats. The drug is found effective in doses 5 and 15 

mg/kg bw. A significant increase in the nociceptive threshold was observed when the higher dose 

(15 mg/kg bw) was administrated. The presence of KCNQ channels in the neuronal pathways of 

pain suggests that the antinociceptive effect of the compound may be a result of the activation of 

low-threshold potassium channels.  

Keywords: retigabine, nociception, rats. 

 

14.1.11.  Apostolova E., Deneva T., Peychev L., Pavlov P., Peychev Z., Kokova V. Fucoidan, 

AFA, Haberlea Rhodopensis, Propolis induced changes in immunoglobulins levels in rats. 

Science & Technologies, 2015; 5(1): 18-22. 

 

Fucoidan, AFA, Haberlea Rhodopensis, Propolis предизвикват промени в нивата на 

имуноглобулини при плъхове 

Въведение: Имуноглобулините са част от хуморалния имунен отговор срещу чужди 

антигени. Нивата им в кръвта могат да бъдат повлияни от различни агенти, включително 

хранителни добавки като Aphanizomenon flos-aquae (AFA), прополис, вещества като 

фукоидан и растителни екстракти. Цел: Да се определи дали фукоидан, AFA, тотален 

екстракт от листа на Haberlea rhodopensis и прополис променят нивата на IgG и IgM в кръвта 
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на плъхове. Методи: Шестдесет мъжки плъха Wistar бяха разделени на шест групи (n = 10) и 

третирани, както следва: 1-ва група – дестилирана вода p.o .; 2-ра група - 0,9% NaCl i.p .; 3-та 

група - AFA в доза 500 mg/kg т.т .; 4-та група - Фукоидан в доза 100 mg/kg телесно тегло i.p .; 

5-та група - Haberlea rhodopensis в доза 50 mg/kg телесно тегло i.p. и 6-та група - прополис в 

доза 100 mg/kg телесно тегло i.p. Два часа след еднократно приложение на веществата се 

събират и анализират кръвни проби. Резултати: AFA повишава нивото на IgG в периферната 

кръв на плъхове в сравнение с контролите. Фукоидан, H. rhodopensis и прополис индуцират 

незначително намаляване на серумните нива на IgG. Регистрирахме леко повишаване на 

серумните нива на IgM след лечение с фукоидан, AFA и Propolis. Haberlea rhodopensis няма 

влияние върху този тип имуноглобулини в серума. Заключение: Фукоидан, AFA и Propolis 

могат да се използват като възможни имуномодулатори въз основа на регистрираните 

повишени серумни нива на имуноглобулини при плъхове. Еднократна доза екстракт от листа 

на H. rhodopensis има отрицателен ефект върху имунния отговор.  

Ключови думи: фукоидан, AFA, Haberlea rhodopensis, IgG, IgM 

 

Fucoidan, AFA, Haberlea Rhodopensis, Propolis induced changes in immunoglobulins levels 

in rats  

Background: Immunoglobulins are part of the humoral immunity response against foreign 

antigens. Their blood levels could be influenced by different agents, including food supplements as 

Aphanizomenon flos-aquae (AFA), Propolis, substances as Fucoidan, and herbal extracts. Purpose: 

To evaluate whether Fucoidan, AFA, a total leaf extract of Haberlea rhodopensis and Propolis 

augment the IgG and IgM levels into the blood stream of rats. Methods: Sixty male Wistar rats 

were divided into six groups (n=10) and treated as follows: 1st group – Aqua destillata p.o.; 2nd 

group – 0.9% NaCl i.p.; 3rd group – AFA in a dose 500 mg/kg bw p.o.; 4th group – Fucoidan in a 

dose 100 mg/kg bw i.p.; 5th group – Haberlea rhodopensis in a dose 50 mg/kg bw i.p. and 6-th group 

– Propolis in a dose 100 mg/kg bw i.p. Two hours after single administration of the substances, 

blood samples were collected and analyzed. Results: AFA increased IgG level in peripheral blood 

of rats in comparison to controls. Fucoidan, H. rhodopensis and Propolis induced non significant 

decrease in serum IgG level. We registered a slight increase in serum IgM level after treatment with 

Fucoidan, AFA, and Propolis. H. rhodopensis has no influence on this type immunoglobulins in 

serum. Conclusion: Fucoidan, AFA and Propolis may be used as possible immunomodulators and 

immuno-enhancers based on the registered elevated serum levels of immunoglobulins in rats. A 

single dose of H. rhodopensis leaf extract has negative to no effect on the immune response.  

Key words: Fucoidan, AFA, Haberlea rhodopensis, IgG, IgM 

 

14.1.12.  Kokova V., Apostolova E., Peychev L. New data for the mechanism of action of 

etifoxine – a review. Science & Technologies, 2015; 5(1): 250-354. 

 

Нови данни за механизма на действие на етифоксин - обзор 

Етифоксин (ETX) е клинично одобрено анксиолитично и антиепилептично лекарство. 

Последни предклинични проучвания разкриват нови фармакологични ефекти на това 

вещество. Доказано е, че ETX може да подобри регенерацията на периферните нерви, да 

подобри функционалното им възстановяване, показал е противовъзпалителни свойства в 

експериментални модели на травматично увреждане на периферни нерви. ETX има 

невропротективни свойства в случаи на невронални лезии и има превантивни и лечебни 

ефекти при модел на мозъчен оток при плъхове. Той също така стимулира израстването на 

аксони и дендрити, както и възстановяването им от глиални клетки. ETX упражнява 

антихипералгезичен ефект при различни модели на невропатична и възпалителна болка, 

включително индуцирана от химиотерапевтици болка. По този начин ETX е обещаващ агент 

за лечение на увреждания на периферните нерви и аксонални невропатии. Целта на този 

обзор е да обобщи и обясни механизмите на действие, които определят новите ефекти на 

ETX. Той усилва GABA-A рецепторната функция по два механизма на действие - директен 
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алостеричен ефект чрез свързване с β2/β3 субединиците и индиректно чрез стимулиране на 

производството на невростероиди.  

Ключови думи: етифоксин, анксиолитик, невропротекция, болка, механизъм 

 

 

New data for the mechanism of action of etifoxine – a review 
Etifoxine (ETX) is a clinically approved anxiolytic and anticonvulsant drug. Recent preclinical 

studies demonstrated new pharmacological effects of this medication. It has been shown that ETX 

can enhance peripheral nerve regeneration, improve functional recovery and has displayed anti-

inflammatory properties in experimental models of traumatic peripheral nerve injury. ETX has 

neuroprotective efficacy after nerve lesion and has preventive and curative effects in a rat model of 

brain oedema. It also stimulates neurite outgrowth and glia-derived neurite outgrowth. ETX exerts 

antihyperalgesic effects in various neuropathic and inflammatory pain models, including 

chemotherapy-induced pain. Thus ETX is a promising agent for the treatment of peripheral nerve 

injuries and axonal neuropathies. The aim of this review is to resume and explain the mechanisms 

of action which determine the recently observed effects of ETX. It potentiates GABA-A receptor 

function by a dual mode of action - a direct allosteric effect by binding to the β2/β3 subunits, and 

indirectly by stimulation of neurosteroid production. 

Keywords: etifoxine, anxiolytic, neuroprotection, pain, mechanism 

 

14.1.13.  Кокова В., Апостолова Е. Повлияване на процесите на обучение и памет от 

етифоксин при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. Сборник научни съобщения от 

конкурсна сесия „Наука и младост”, 2016, ISSN 1314-9429, стр. 399-403. 

 

Повлияване на процесите на обучение и памет от етифоксин при плъхове с диазепам-

индуцирана амнезия 

Въведение: Невропротективните свойства на лиганди на 18 kDa транслокаторния протеин 

(TSPO) в централната нервна система са установени при различни модели на мозъчно 

увреждане. Такъв лиганд е етифоксин, който улеснява ГАМК-ергичната медиация по 

директен и индиректен начин. Цел: Да се изследва повлияването на процесите обучение и 

памет от етифоксин при плъхове с модел на диазепам-индуцирана амнезия. Методи: Мъжки 

бели плъхове Вистар, разделени на 3 групи (n=10), бяха третирани респективно с: 1-ва група 

(контрола) - физиологичен разтвор i.p.; 2-ра група - диазепам 2,5 mg/kg b.w. i.p., 3-та - 

етифоксин 50 mg/kg b.w. i.p. и диазепам 2,5 mg/kg b.w. i.p. След едноседмично предтретиране 

с посочените вещества, когнитивните функции на животните се изследват по методa nа 

активно обучение с наказателно подкрепление в апарата „Shuttle box” (autonomic reflex 

conditioner) (Ugo Basile, Italy). Отчитат се следните параметри: брой условни отговори, брой 

безусловни отговори, брой междутренировъчни преминавания и латентно време. Резултати: 

Установихме статистически значимо увеличение на броя условни отговори при плъхове, 

третирани с диазепам и етифоксин, спрямо групата инжектирана само с диазепам, както по 

време на обучителната сесия, така и при теста за дълготрайна памет. Заключение: 

Етифоксин подобрява процесите на запаметяване и съхранение на паметовите следи при 

активно обучение при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. Вероятно този ефект се 

дължи на свързването му с TSPO. 

 

Effect of etifoxine on learning and memory in rats with diazepam-induced amnesia 

Background: Neuroprotective properties of the ligands of the 18 kDa translocator protein (TSPO) 

in the central nervous system have been established in various models of brain injury. Etifoxine 

modulates directly GABAA receptors and indirectly via TSPO. Purpose: The aim of this study is to 

investigate the effects of etifoxine on learning and memory in rats with diazepam-induced amnesia. 

Methods: Male Wistar rats divided into 3 groups (n=10) were treated respectively with: 1st group  

(control) - saline i.p.; 2nd group – diazepam 2,5 mg/kg b.w. i.p.; 3rd group – etifoxine 50 mg/kg b.w. 
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i.p. and diazepam 2,5 mg/kg b.w. i.p. After one week pre-treatment, cognitive functions of the 

animals are examined with active avoidance test using autonomic reflex conditioner (shuttle box) 

(Ugo Basile, Italy). The following parameters were assessed: number of conditioned responses, 

number of unconditioned responses, number of intertrial crossings and latency time. Results: We 

found a statistically significant increase of conditioned responses in rats treated with etifoxine and 

diazepam, compared to the group injected only with diazepam, during the training session and in 

long-term memory test. Conclusion: Etifoxine improves learning and memory in active avoidance 

test in rats with diazepam-induced amnesia. Maybe this effect is due to its binding to TSPO. 

 

14.1.14.  Peycheva S., Apostolova Е., Peychev Zh., Pavlov P., Deneva Т. Changes in some 

haematological parameters of experimental animals under the influence of homeopathic 

Arnica Montana, homeopathic Ledum Palustre and Bulgarian propolis. Сборник статии от 

Юбилейна научна конференция по фармакология и клинична фармакология за млади 

учени. 2017; стр. 120-123; ISBN 978-619-7085-83-9. 

 

Промени в някои хематологични параметри на опитни животни под въздействието на 

хомеопатична Arnica Montana, хомеопатичен Ledum Palustre и български прополис  

Цел: Да се оцени дали Arnica Montana, Ledum palustre и прополис стимулират 

освобождаването на хемопоетични стволови клетки от костния мозък в периферната кръв на 

плъхове. Методи: Четиридесет мъжки плъха Wistar бяха разделени на четири групи (n = 10) 

и третирани, както следва: 1-ва група – дестилирана вода, р.о.; 2-ра група - Arnica montana 9 

CH, 5 гранули/животно р.о.; 3-та група - Ledum palustre 9 CH, 5 гранули/животно р.о.; 4-та 

група - прополис (Propolin®) в доза 100 mg/kg т.м., i.p. Два часа след еднократно приложение 

на веществата се събират и анализират кръвни проби. Резултати: Arnica Montana, Ledum 

palustre и прополис предизвикаха мобилизиране на значително количество хематопоетични 

стволови клетки (HPSC) в периферната кръв. Заключение: Тестваните вещества 

мобилизират стволовите клетки на плъховете в периферната кръв. Arnica montana и Ledum 

palustre влияят върху процеса на диференциация на хемопоетичните стволови клетки. 

Прополисът няма ефект върху съзряването на стволовите клетки.  

Ключови думи: CD34 + клетки, Arnica Montana, Ledum palustre, прополис, плъхове. 

 

Changes in some haematological parameters of experimental animals under the influence of 

homeopathic Arnica Montana, homeopathic Ledum Palustre and Bulgarian propolis  

Purpose: To evaluate whether Fucoidan, AFA, Haberlea rhodopensis and propolis augment the 

release of hematopoietic stem cells from bone marrow into the blood stream of rats. Methods: 

Forty male Wistar rats were divided into four groups (n=10) and treated as follows:1st group – Aqua 

destillata, p.o.; 2nd group – Arnica montana 9 CH, 5 granules per animal р.о.; 3rd group – Ledum 

palustre 9 CH, 5 granules per animal р.о.; 4th group – propolis (Propolin®) in a dose 100 mg/kg bw, 

i.p. Two hours after single administration of the substances blood samples were collected and 

analyzed. Results: Arnica Montana, Ledum palustre and propolis mobilized significant amount of 

hematopoietic stem cells (HPSC) in the blood stream. Conclusion:The tested substances mobilize 

the rats stem cells in peripheral blood. Arnica montana, Ledum palustre influence the differentiation 

process of HPSC. Propolis has no effect on the stem cells maturation. 

Keywords: CD34+ cells, Arnica Montana, Ledum palustre, Propolis, rats. 

 

14.1.15.  Kokova V., Apostolova E., Peychev L., Peychev Zh., Kanalev K. Comparative study 

of the antinociceptive effect of etifoxine and retigabine in rats. Knowledge. 2018;28:455-460. 

 

Сравнително проучване на антиноцицептивния ефект на етифоксин и ретигабин при 

плъхове 

Въведение: Етифоксин е небензодиазепинов анксиолитик и антиепилептично лекарствено 

средство. Той улеснява ГАМК-ергичната медиация директно чрез свързване с β2 и/или β3 
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субединиците на ГАМК-А рецепторния комплекс и индиректно чрез повишения синтез на 

невростероиди след свързването му с 18 kDa транслокаторния протеин (TSPO). Ретигабин е 

антиепилептичен медикамент, който активира потенциал-зависимите калиеви канали. 

Антиепилептичните лекарствени средства намаляват свръхвъзбудимостта и понастоящем са 

обект на подробно изучаване за възможна антиноцицептивна активност. Цел на настоящето 

проучване е да се сравни антиноцицептивният ефект на етифоксин и ретигабин при плъхове. 

Материали и методи: Опитите са проведени с 40 мъжки бели плъха порода Wistar, 

разделени на пет групи (n=8). Животните бяха третирани интраперитонеално с: 1-ва група 

(контрола) – физиологичен разтвор 0,1ml/100g т.м., 2-ра група – метамизол натрий 150 mg/kg 

т.м., 3-та група – етифоксин 50 mg/kg т.м., 4-та група – ретигабин 5 mg/kg т.м. и 5-та група –

ретигабин 15 mg/kg т.м. Антиноцицептивният ефект беше изследван с тест „гореща плоча” и 

с апарат аналгезиметър. Статистическият анализ на резултатите е проведен с програмата 

SPSS.17. Резултати: Етифоксин не удължава латентното време при теста „гореща плоча” и 

апарата аналгезиметър, в сравнение с опитните животни третирани с физиологичен разтвор. 

При теста с топлинен болков стимул ретигабин в доза 15 mg/kg т.м. значимо удължава 

реакционното време на втория и третия час, в сравнение с контролните животни (p<0.05). 

При теста с механичен болков стимул значима разлика в увеличаването на механичния 

натиск при животните третирани с ретигабин спрямо контролата се установява само при доза 

на медикамента 15 mg/kg т.м. на първия час след еднократното му приложение (p<0.05). 

Заключение: Получените експериментални данни показват, че етифоксин в доза 50 mg/kg 

т.м. не притежава антиноцицептивен ефект. Ретигабин в доза 15 mg/kgт.м. при еднократно 

приложение проявява аналгетично действие при тестове с топлинен и механичен болков 

стимул при плъхове. Активирането на KCNQ каналите от ретигабин най-вероятно има 

ключова роля в неговия антиноцицептивен ефект.  

Ключови думи:етифоксин, ретигабин, ноцицептивна болка, аналгезия, плъхове 

 

Comparative study of the antinociceptive effect of etifoxine and reтigabine in rats 
Introduction: Etifoxine is a nonbenzodiazepine anxiolytic and anticonvulsant drug. It enhances 

GABAergic transmission directly by binding to β2 and/or β3 subunits of the GABAA receptor 

complex and indirectly via stimulation of neurosteroid production after the activation of 18 kDa 

translocator protein (TSPO). Retigabine is an anticonvulsant drug which activates low-threshold 

voltage-gated potassium channels. Anticonvulsant drugs reducehyperexcitabilityand are currently 

extensively studied for possible antinociceptive activity. The aim of this study is to compare the 

antinociceptive effect of etifoxine and retigabine in rats. Materials and methods: The research 

included forty male Wistar rats, divided into five groups (n=8). They were treated intraperitoneally 

with: 1st group (control) – saline 0,1 ml/100g bw, 2nd group – metamizole natrii 150 mg/kg bw, 3rd 

group – etifoxine 50 mg/kg bw, 4th group – retigabine 5 mg/kg bw and 5th group – retigabine 15 

mg/kg bw. The antinociceptive effect was evaluated with hot plate test and analgesy-meter test. The 

statistical analysis was performed using SPSS.17. Results: Etifoxine did not prolong the latency 

time in hot plate test and did not increase the withdrawal latency in analgesy-meter test, compared 

to the animals treated with saline. In hot plate test, retigabine in dose 15 mg/kg bw significantly 

increased the latency time at the second and third hour, compared to the control group (p<0.05). In 

analgesy-meter test, a significant increase of the withdrawal latency between retigabine and control 

animals occurred only at dose 15 mg/kg bw at first hour after single administration (p<0.05). 

Conclusions: The obtained experimental data show that etifoxine in dose 50 mg/kg bw does not 

have antinociceptive effect. Single administration of retigabine15 mg/kg bw reduced painful 

thermal and mechanical stimuli in rats. The presence of KCNQ channels in the neuronal pathways 

of pain suggests that the antinociceptive effect of retigabine is maybe based on the activation of 

low-threshold potassium channels. 

Keywords: etifoxine, retigabine, nociceptive pain, analgesia, rats. 
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14.1.16.  Peycheva S, Apostolova E, Peychev Z, Shishmanova-Doseva M. Place of Propolis 

therapy in the contemporary concept of personalized prophylaxis and treatment of plaque-

induced gingivitis in child age. Сборник статии от национална научна конференция „15 

години фармация в Медицински Университет – Пловдив“. 2018; стр. 302-306; ISBN 978-

619-237-014-5.  

 

Мястото на прополисовата терапия в съвременната концепция за персонализирана 

профилактика и лечение на плак-индуциран гингивит в детска възраст 

Персонализираната профилактика и лечение на плак-индуциран гингивит в детска възраст е 

насочена към поддържане на оптимално здраве, функция и естетика на зъбните редици на 

детето. Правилният и редовен механичен контрол на плаката чрез лична и професионална 

устна хигиена значително елиминира възпалението на венците. Плак-индуцираният гингивит 

се свързва с повишен растеж на Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia и Bacteroides 

spp., които са част от патогенната устна микрофлора. Транслокацията на тези 

микроорганизми е бърза и може да настъпи бърза реколонизация на зъбните повърхности. 

Съвременната концепция за контрол на плаката се основава на едновременното прилагане на 

механични и химични средства за борба с плаката, включени в т. нар. Протокол за пълна 

дезинфекция на устата. 

През последните години денталният маркетинг предлага широка гама от пасти за зъби, 

разтвори, гелове и дъвки, съдържащи прополис. Поради голямото съдържание на биологично 

активни вещества, той има важни терапевтични ефекти за денталната практика-

противовъзпалителен, антимикробен, епителизиращ и имуностимулиращ. Прополисът стана 

неразделна част от антимикробната терапия на зъбната плака. Използва се при лечение на 

гингивални, пародонтални заболявания и стоматит; намалява чувствителността на дентина; 

служи като транспортна среда на периодонталните лигаменти при избити зъби; използва се 

като директно пулпопокривно средство; подпомага лечебния процес на кожни лезии в 

ранните стадии на инфекция с херпес симплекс, повлиява възпалителните промени в устната 

лигавица при химиотерапия и се прилага локално върху тумори в лицево-челюстната област. 

Ключови думи: Прополис, плак-индуциран гингивит, профилактика 

 

Place of Propolis therapy in the contemporary concept of personalized prophylaxis and 

treatment of plaque-induced gingivitis in child age. 
Personalized prophylaxis and treatment of plaque-induced gingivitis in childhood is aimed at 

maintaining optimal health, function and aesthetics of the child's dentition. Correct and regular 

mechanical plaque control greatly eliminates gingival inflammation through personal oral hygiene 

and professional oral hygiene. Plaque-induced gingivitis is associated with elevated levels of 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia and black-spotted Bacteroides spp., which are 

part of the resident oral microflora. The translocation of these microorganisms is rapid and a rapid 

recolonization can occur on the dental surfaces. The contemporary concept of plaque control is 

based on the simultaneous application of mechanical and chemical plaque control agents included 

in the so-called Full Mouth Disinfection Protocol.  

In recent years, dental marketing has offered a wide range of toothpastes, solutions, gels, and gums 

containing propolis. Due to its rich composition of biologically active substances, it has important 

therapeutic effects for the dental practice – anti-inflammatory, antimicrobial, epitheliаlizing and 

immunostimulating. Propolis became an integral part of antimicrobial therapy of the dental plaque. 

It is used in the treatment of gingival, periodontal diseases and stomatitis; reduces dentinal 

sensitivity; serves as a transport environment of the periodontal ligaments of dead teeth; it is used as 

a direct pulp coating agent; helps the healing process of skin lesions in the early stages of Herpes 

simplex infection, it affects oral mucosal inflammatory changes in chemotherapy and is applied 

topically to tumors in the maxillofacial area. 

Keywords: Propolis, plaque-induced gingivitis, prophylaxis 
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14.2. Резюмета в нереферирани списания и сборници от научни конференции 

 

14.2.1. Apostolova E., Peychev L. A comparison study of the effects of total extract of 

Haberlea rhodopensis (Friv.) with Fucoidan, Propolin and Silicea 5 CH on the white blood 

cells levels in mice. Сборник 32nd Balkan Mеdical Week. Nis, 2012, 21-56 September, 2012, 

P:82. 

 

Сравнително проучване на ефектите на тотален екстракт от Haberlea rhodopensis (Friv.), 

фукоидан, Propolin® и Silicea 5 CH върху нивата на белите кръвни клетки при мишки  

Въведение: През последните години интересът към веществата, които влияят върху нивата 

на кръвните клетки се увеличава. Причината е най-честият страничен ефект на лекарствата, 

използвани за лечение на рак - миелосупресия и увреждане на функциите на костния мозък. 

Haberlea rhodopensis (Friv.) принадлежи към група растения, известни като „възкръсващи“ 

растения, които притежават рядката способност да издържат на силно засушаване и да се 

съживяват след изсъхване. Цел: Изследвахме влиянието на тотален екстракт от Haberlea 

rhodopensis върху нивата на белите кръвни клетки при мишки. Методи: Мишките бяха 

разделени на пет групи от по десет, които бяха третирани съответно с дестилирана вода, 

фукоидан, Propolin®, тотален екстракт от Haberlea rhodopensis или Silicea 5CH. Два часа по-

късно бяха изследвани кръвни проби на мишките и бяха проучени разликите в тяхната пълна 

кръвна картина. Резултати: Най-значимо намаляване на броя на белите кръвни клетки се 

установи при мишки, третирани с Propolin® (8.3±0.6x109/L) и Haberlea rhodopensis (9.7 ± 

1.1x109/L). Броят на белите кръвни клетки при животните, получили фукоидан (15.4 ± 

1.1x109/L), е сходен с този на контролната група (15.6±1.7x109/L). Мишките, третирани с 

хомеопатичното лекарство Silicea 5CH (12,2±1,4x109/L), показват намален брой бели кръвни 

клетки в сравнение с контролната група. Заключение: Експерименталните данни разкриват, 

че тоталният екстракт от Haberlea rhodopensis намалява броя на белите кръвни клетки в 

периферната кръв на мишки.  

Ключови думи: фукоидан, Haberlea rhodopensis, Propolin®, Silicea 5CH, бели кръвни клетки. 

 

A comparison study of the effects of total extract of Haberlea rhodopensis (Friv.) with 

Fucoidan, Propolin® and Silicea 5 CH on the white blood cells levels in mice. 

Introduction: In the last few years, the interest in the substances, which influence blood cells levels 

is increasing. The reason is the most common side effect of the drugs, used for cancer treatment – 

myelosuppression and damage of the bone marrow functions. Haberlea rhodopensis (Friv.) belongs 

to a group of plants, known as resurrection plants, which possess the rare ability to withstand severe 

desiccation and revive from an air-dry state. Aim: We investigated the influence of total extract of 

Haberlea rhodopensis on the white blood cells levels in mice. Methods: The mice were divided 

into five groups of ten, which were treated respectively with aqua destillata, Fucoidan, Propolin®, 

total extract of Haberlea rhodopensis, and Silicea 5CH. Two hours later, blood samples of the mice 

were investigated and the differences in their complete blood count test were studied. Results: The 

most significant decrease in the number of the white blood cells showed mice treated with 

Propolin® (8.3±0.6x109/L) and Haberlea rhodopensis (9.7±1.1x109/L). The number of the white 

blood cells in mice treated with Fucoidan (15.4±1.1x109/L) was similar to that of the control group 

(15.6±1.7x109/L). The mice treated with the homeopathic drug Silicea 5CH (12.2±1.4x109/L) 

showed decreased number of white blood cells compared to the control group. Conclusion: The 
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experimental data revealed that total extract of Haberlea rhodopensis displays the ability to 

decrease the number of white blood cells in the peripheral blood of mice.  

Keywords: Fucoidan, Haberlea rhodopensis, Propolin®, Silicea 5CH, white blood cells 

 

14.2.2. Apostolova E., Peychev L. Haberlea rhodopensis (Friv.) Gesneriaceae – review. 

Сборник Национална Младежка Конференция „Биологически науки за по-добро 

бъдеще“, 19-20 October, Plovdiv, 2012, P:71 

 

Haberlea rhodopensis (Friv.) Gesneriaceae – обзор 

Въведение: „Възкръсващите“ растения, едно от които е Haberlea rhodopensis (HR), имат 

способността да издържат на изсушаване и да възстановят функциите си при рехидратация. 

Тази уникална способност е свързана с химичния им състав. Целта на тази статия е да 

обобщи и анализира наличните в литературата данни за HR. Резултати: Изследвана е 

активността на фотосистема-2 (PS-2), за да се разкрие механизмът, по който растението 

преживява засушаването. Повишеният полифенолен синтез предизвиква промяна в 

електронния транспорт в PS-2 и вероятно е свързан с този механизъм. Друга способност на 

HR е поддържането на фотосинтетичния апарат невредим в продължение на шест месеца при 

липса на светлина. Наличието на светлина има важна роля по време на рехидратирането и 

влияе върху количеството стероли и липиди в листата. По време на дехидратация наличието 

на слаба светлина увеличава съдържанието на някои тилакоидни протеини и пигменти, които 

са необходими за бързото възстановяване на растението по време на рехидратация. За 

фармакологичните ефекти на растението е известно, че тотален екстракт от него показва 

антиоксидантен, радиопротективен и анти-ейдж ефект. Заключение: HR не е достатъчно 

изследвано растение. Повечето данни в литературата са свързани с промените във 

фотосинтетичния апарат на HR по време на изсушаване и механизмите на възстановяване на 

функциите по време на рехидратация. Данните за фармакологичните ефекти на растението са 

оскъдни.  

Ключови думи: Haberlea rhodopensis; пойкилохидрия; полифеноли. 

 

Haberlea Rhodopensis (Friv.) Gesneriaceae – review  

Introduction: Poikilohydric plants, one of which is Haberlea rhodopensis (HR), have the ability to 

withstand desiccation and recover their functions by rehydratation. This unique ability is related to 

their chemical compound. The aim of this article is to review and analyze the present data in the 

literature about HR. Results: The activity of photosystem-2 (PS-2) was studied in order to reveal 

the mechanism by which the plant survives water stress. The increased polyphenolic synthesis 

causes modification in the electron transport in PS-2 and is related to this mechanism. Another 

ability of HR is to maintain the photosynthetic apparatus undamaged for six months in the absence 

of light. The presence of light has an important role during rehydratation and influences the amount 

of sterols and lipids in the leaves. During dehydratation the presence of faint light increases the 

content of some thylacoid proteins and pigments, which are necessary for the rapid recovery of the 

plant during rehydratation. About the pharmacological effects of the plant it is known, that the total 

extract of it shows antioxidant, radioprotective and anti-aging effect. Conclusion: HR is not enough 

studied specimen. Most data refer to the changes in the photosynthetic apparatus of HR during 

desiccation and the mechanisms of regaining the functions during rehidratation. The data about the 

pharmacological effects of the plant are scarce. 

Keywords: Haberlea rhodopensis; poikilohydric plants; polyphenols. 
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14.2.3. Kandilarov I., Apostolova E., Kokova V., Penkov D., Peychev L. Resurrection plants 

(Review). Journal of Biomedical and Clinical Research. Abstracts submitted to the Seventh 

National Congress of Pharmacology, Pleven, 2014. Vol. 7, No1, Suppl. 1, 2014, P:58. 

 

 „Възкръсващи” растения (Обзор)  

Въведение: „Възкръсващите” растения са в състояние да преживеят екстремна суша и след 

това да възстановят функциите си след рехидратация. Целта на този обзор е да се сравнят 

химическия състав и биологичните ефекти на различни видове „възкръсващи” растения като 

Haberlea rhodopensis (HR), Ramonda serbica, Ramonda nathalie, Ramonda myconii, Boea 

hygrometrica, Anastatica hierochuntica (AH), Myrothamnus flabellifolia (MF). Химичният състав 

на растенията показва, че всички „възкръсващи” растения имат високо съдържание на 

въглехидрати - захароза, рафиноза, галактинол, които предпазват макромолекулите от 

свободните радикали и оксидативния стрес по време на дехидратация. Те също така 

съдържат специфични вторични метаболити като миконозид в HR, анастатин А и В в AH и 

3,4,5-три-О-галоилхининова киселина в MF. Механизмите на толерантност към засушаване в 

тези растения включват морфологични промени, натрупване на протеини и въглехидрати, 

промени в сигналната трансдукция. Сравнението между фармакологичните ефекти на 

„възкръсващите” видове показва, че те имат голям потенциал да бъдат използвани в 

терапията: антиейдж ефект (HR), инхибиране на обратната транскриптаза на HIV-1 (MF), 

хепатопротекция и инхибиране на меланогенезата при меланома при клетки на мишки (AH). 

Заключение: По отношение на тяхното медицинско приложение е необходима по-

нататъшни задълбочени изследвания във връзка с фармакологичните ефекти на тези 

растения.  

Ключови думи: Haberlea rhodopensis, Ramonda serbica, Ramonda nathalie, Anastatica 

hierochuntica, Myrothamnus fabellifolia 

 

Resurrection plants (Review) 

Summary: Resurrection plants are able to survive extreme drought and then to recover their 

functions after rehydratation. The aim of this review is to compare chemical composition and 

biological effects of different resurrection species like Haberlea rhodopensis (HR), Ramonda 

serbica, Ramonda nathalie, Ramonda myconii, Boea hygrometrica, Anastatica hierochuntica (AH), 

Myrothamnus flabellifolia (MF). According to their chemical composition, all resurrection plants 

have high level of carbohydrates – sucrose, raffinose, galactinol, which protect macromolecules 

from free radicals and oxidative stress during dehydratation. They also contain specific secondary 

metabolites like myconosid in HR, anastatin A and B in AH and 3,4,5-tri-O-galloylquinic acid in 

MF. The mechanisms of desiccation tolerance in resurrection plants include morphological changes, 

proteins and carbohydrates accumulation, signal transduction. A comparison between the 

pharmacological effects of the resurrection species shows that they have high potential to be used in 

therapy: anti-aging effect (HR), inhibition of reverse transcriptase in HIV-1 (MF), hepatoprotection 

and inhibition of melatogenesis in murine melanoma cells (AH). Conclusion: Regarding to their 

medical application, a further more profound experimental work on the pharmacology of these 

plants is necessary.  

Keywords: Haberlea rhodopensis, Ramonda serbica, Ramonda nathalie, Anastatica hierochuntica, 

Myrothamnus fabellifolia 
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14.2.4. Peychev L., Apostolova E., Draganova-Filipova M., Sarafian V., Peychev Zh. Effects 

of Bulgarian propolis on CD34+ cells in vivo and on two cell lines in vitro. Madridge Journal of 

Pharmaceutical Research. Scientific session abstracts from International Pharma Conference 

and Expo, Rome, May 2-4 2018, vol. 2, issue 1, 2018, A12. 

Ефекти на български прополис върху броя CD34 + клетки in vivo и върху две клетъчни 

линии in vitro  

Цел: Да се установи дали българският прополис стимулира освобождаването на 

хемопоетични стволови клетки от костния мозък в кръвния поток на плъхове и да се 

анализира неговият ефект върху клетъчната пролиферация и жизненост in vitro. Методи: 

Двадесет мъжки плъхове Wistar бяха разделени на две групи (n = 10) и третирани, както 

следва: 1-ва група (контрола) – дестилирана вода, р.о .; 2-ра група - български прополис в доза 

100 mg/kg т.м., i.p. Два часа след еднократно приложение на веществата се вземат кръвни 

проби и се анализират CD34 + клетките чрез флоуцитометрия. Определя се броя на белите 

кръвни клетки и лимфоцитите с помощта на хематологичен анализатор. Мононуклеарни 

клетки от периферна кръв (PBMC) и клетъчна линия на миши лимфом L5178Y се култивират 

в 96-ямкови плаки в среда RPMI-1640 със 100 U/ml пеницилин и 100 mg/ml стрептомицин. 

Към средата на клетъчната линия L5178Y се добавя 10 % фетален говежди серум. Клетките 

се култивират в инкубатор при 37 °С и 5 % CO2 в продължение на 24 часа и се третират с 

нарастващи концентрации на прополис – 0.01; 0.1; 1.0 и 10 mg/L. За да се анализира ефекта 

на природния продукт върху жизнеспособността на клетките, се използва MTT-тест за 

цитотоксичност. Резултати: Прополисът мобилизира значително количество 

хематопоетични стволови клетки в кръвния поток в сравнение с контролата. Той също така 

предизвиква незначително увеличение на броя на левкоцитите и лимфоцитите при плъхове в 

сравнение с контролата. Клетъчни култури от човешки PBMC клетки, третирани с прополис 

в концентрации 0.01; 0.1; 1.0 и 10 mg/L, показват по-висока жизненост на клетките в 

сравнение с контролните клетки. Процентът на живите клетки се увеличава от 106 на 135 % с 

увеличаване на концентрацията на прополис. За третираните с прополис туморни клетки 

L5178Y се установява намален процент на живите клетки с увеличаване на концентрацията 

на прополис. Резултатите от анализа с 3- (4,5-диметилтиазолил-2) -2,5-дифенилтетразолиев 

бромид (MMT) показват, че концентрацията 0.1 mg/L води до 73 % преживяемост на 

клетките, 1.0 mg/L - до 69 % , а най-високата концентрация -10 mg/L намалява процента на 

оцелелите клетки до 40 %. Заключение: Българският прополис няма ефект върху 

съзряването на стволовите клетки, но стимулира освобождаването им в периферната кръв на 

плъхове. При PBMC пролиферативната активност след лечение с прополис предполага 

способност за повлияване на клетъчната диференциация. От друга страна цитотоксичният 

ефект на прополиса върху туморната клетъчна линия определя неговия потенциал в 

антитуморната терапия.  

Ключови думи: CD34 + клетки, клетъчни линии, пролиферация, плъхове, български 

прополис. 

 

Effects of Bulgarian propolis on CD34+ cells in vivo and on two cell lines in vitro 
Purpose: To evaluate whether Bulgarian propolis augment the release of hematopoietic stem cells 

from bone marrow into the blood stream of rats and to analyze its effect on cell proliferation and 

surviving in vitro. Methods: Twenty male Wistar rats were divided into two groups (n=10) and 

treated as follows: 1st group (controls) – aqua destillata, p.o.; 2nd group - Bulgarian propolis in a 

dose 100 mg/kg bw, i.p. Two hours after single administration of the substances blood samples 

were analyzed by flowcytometry for CD34+ and white blood cells differential were performed 

using hematology analyzer. Peripheral blood mononuclear cell (PBMC) and Mouse lymphoma cell 

line L5178Y were cultivated in 96-well plate in culture medium RPMI-1640 with 100 U/mL 

Penicillin and 100 mg/mL Streptomycin. Fetal bovine serum (10%) was added to the L5178Y cell 

line. The cells were grown in an incubator at 37°C and 5 % CO2 for 24 hours and were treated with 
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increasing propolis concentrations – 0.01; 0.1; 1.0 and 10 mg/L. To analyze the effect of the natural 

product on cell viability, a cytotoxic MTT-test was used. Results: Propolis mobilized significant 

amount of hematopoietic stem cells in the blood stream versus controls. It also caused a non-

significant increase in the number of leukocytes and lymphocytes in rats in comparison to controls. 

In human PBMC cells treated with propolis in concentrations 0.01; 0.1; 1.0 and 10 mg/L the cell 

vitality was higher in comparison with the control cells. The percentage of living cell was increased 

from 106 to 135 % with increasing of the propolis concentrations. In propolis treated tumor cells 

L5178Y the percentage of living cells decreased with increasing of propolis concentrations. The 

results of 3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MMT) assay showed that 

concentration 0,1 mg/L leads to 73 % cell survival, 1.0 mg/L to 69 %, and the highest concentration 

-10 mg/L decreased the percentage of surviving cells to 40 %. Conclusion: Bulgarian propolis has 

no effect on the stem cells maturation but mobilize the rat stem cells in peripheral blood. In human 

PBMC the proliferative activity after treatment with propolis suppose the ability to influence cell 

differentiation. From the other side the cytotoxic effect of propolis on the tumor cell line determines 

its potential in anti-tumor therapy. 

Keywords: CD34+ cells, cell lines, proliferation, rats, Bulgarian propolis. 

 

14.2.5. Apostolova E., Kokova V., Deneva T., Karastoyanova L., Peychev L. Effect of 

Haberlea rhodopensis and homeopathic Silicea 9CH on the white blood levels in peripheral 

blood of mice. Journal of Biomedical and Clinical Research. Abstracts from Jubilee Scientific 

Conference “45 years Medical University – Pleven”, Pleven, 31 Oct – 2 Nov 2019. Vol. 12, 

No1, Suppl. 2, 2019, P:118. 

 

Ефекти на Haberlea rhodopensis и хомеопатична Silicea 9CH върху нивата на 

левкоцитите в периферната кръв на мишки  

Въведение: Стволовите клетки с произход от костния мозък имат способност да мигрират в 

увредени тъкани – процес, който има важно значение за регенерацията на тъканите. Броят на 

стволовите клетки в периферната кръв отразява специфичните нужди на организма и може 

да бъде увеличен при нараняване на тъкани или прием на определени субстанции. Цел на 

настоящото изследване е определянето на ефекта на екстракт от Haberlea rhodopensis (HR) и 

хомеопатична Silicea 9CH върху броя на левкоцитите (WBC), сегментираните неутрофилни 

клетки (Sg) и щаб клетките (St) в периферна кръв на мишки като индиректен маркер за 

стимулирана/потисната пролиферация и диференциация на стволови клетки. Материали и 

методи: Тридесет мъжки мишки бяха разделени на 3 групи от 10 животни и третирани както 

следва: 1-ва група (контрола) – дестилирана вода; 2-ра група – екстракт от HR, и 3-та група – 

воден разтвор на Silicea 9CH. Общият брой на WBC, St и Sg клетките беше определен в 

проби от периферна кръв 2 часа след перорално приложение на веществата. Резултати: 

Haberlea rhodopensis предизвика статистически значимо понижаване на броя левкоцити в 

сравнение с контролата (9.7±1.0 vs 15.6±1.7; p˂0.05). Сходни резултати бяха получени и за 

Silicea 9CH (12.2±1.4 vs 15.6±1.7). Silicea 9CH намалява също броя на St клетките и 

увеличава броя на Sg клетки в сравнение с контролата, но без статистически значима 

разлика.  Заключение: Резултатите показват, че HR и Silicea 9CH имат потенциал да 

променят броя на левкоцитите в периферната кръв на мишки. Възможно е също, Silicea 9CH 

да оказва влияние и върху процеса на зреене на левкоцитите. 

Ключови думи: Haberlea rhodopensis, левкоцити, мишки 

 

Effect of Haberlea rhodopensis and homeopathic Silicea 9CH on the white blood levels in 

peripheral blood of mice 

Introduction: Bone marrow stem cells are capable of migration in injured tissues – a process with a 

critical role in the regeneration. The number of stem cells in the peripheral blood mirrors the 

specific needs and can be increased by tissue damage or intake of specific substances. The aim of 

this study is to evaluate the effect of total extract of Haberlea rhodopensis (HR) and the 
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homeopathic drug Silicea 9CH on the white blood cells (WBC), segmented neutrophils (Sg) and 

stab cells (St) in peripheral blood of mice as indirect indicator for activated/suppressed proliferation 

and maturation of stem cells. Materials and Methods: Thirty male mice were divided into three 

groups of 10 and treated as follows: 1st group (control) – Aqua destillata; 2nd group total extract of 

HR, and 3rd group – aqueous solution of Silicea 9CH. The total count of WBC, St, and Sg cells was 

evaluated 2 hours after oral administration in samples of peripheral blood. Results: Haberlea 

rhodopensis induced a significant decrease in the number of WBC in comparison to the control 

group (9.7±1.0 vs 15.6±1.7; p˂0.05). Similar results were obtained with Silicea 9CH (12.2±1.4 vs 

15.6±1.7). Silicea 9CH reduced the levels of St and increased the number of Sg cells in comparison 

to the controls. No statistical difference was detected in the cases of Silicea 9CH, St and Sg cells. 

Conclusion: Our results show that HR and Silicea 9CH could influence the number of WBC. In 

addition, Silicea 9CH has the potential to influence the process of WBC maturation. 

Keywords: Haberlea rhodopensis, white blood cells, mice 

 


