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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):

Цел на проекта е провеждане на неврофармакологичен скрининг на новосинтезирани
производни на мелатонина с ароилхидразонов фрагмент като първоначален етап от понататъчно разработване на кандидат-лекарства с обещаващи антиконвулсантни,
антиепилептични, антидепресантни, аналгетични и/или антиоксидантни свойства.
Очакваните резултати биха могли да осветлят някои фундаментални механизми в
патогенезата на епилепсията, депресията и болката. Показалите висока степен на
активност изследвани новосинтезирани съединения биха представлявали интерес в
бъдещи проучвания като евентуални антиепилептични, антидепресантни или аналгетични
кандидат-лекарства.
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Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
РП1 – синтез и спектрално охарактеризиране на нови вещества
На базата на предварително литературно проучване бяха подбрани и синтезирани серия
вещества, съдържаши ароилхидразонова и индолова компонента, субституирани с
различни заместители, с предсказано добро проникване през кръвно-мозъчната балиера
и потенциално биологично активни, оценено чрез in silico методи. Беше създаден
фармакофорен модел на МТ1 рецептора като спеифичен таргет за новисинтезираните
молекули. Беше направен докинг по отношение на МТ1 рецептора и по отношение на
глутаматния йонотропен GluR2 рецептор за насочване на синтеза към вещества с афинитет
по отношение на тези два рецептора. Получените нови молекули бяха спектрално
охарактеризирани с помощта на методите NMR, FTIR, HRMS и кристална рентгенова
дифракция. Цитотоксичният и хепатотоксичният потенциал на новоснтезираните вещества
беше сравнен с този на мелатонина, което послужи за селектиране на вещества с ниска
токсичност. Неврофармакологичнат активност на подбраните вещества впоследствие
беше тествана в рамките на РП2-5.
РП2 – определяне на противогърчова и антиепилептична активност
На подбраните новосинтезирани въщества бе направен качествен скрининг за наличие на
противогърчова активност и тези от тях, които показаха наличие на противогърчова
активност при тестовете с MES, PTZ и 6Hz, бяха подложени на количествено определяне на
ED50, TD50 и протективен индекс.
РП3 – определяне на аналгетична активност
Новосинтезираните вещества бяха тествани с два метода: тест „гореща“ плоча и
формалинов тест. Никое от тестваните вещества не показа аналгетична активност в теста с
„гореща плоча“ и в първата фаза на формалиновия тест. Две от тестнваните вещества 3f и
3i показаха аналгетична активност във втората фаза на формалиновия тест, сходна с
ефектите, наблюдавани при мелатонина.
РП4 – определяне на антидепресантна активност
Бяха проведени два теста – „тест с принудително плуване“ и „тест с окачване за опашката“.
Дозозазивисим антидепресивна активност беше отчетена при веществата 3c, 3f и 3 e.
РП5 – определяне на оксидативен стрес
При тестване в доза 60 mg/kg най-благоприятен антиоксидантен профил демонстрира
веществото 3f, съдържащо фуранов заместител.
Приложимост на резултатите
Синтезирани и спектрално охарактеризирани са серия хибридни молекули с мелатонинов
и хидразид-хидразонов фрагмент. Обещаваща неврофармакологична и антикосидантна
активност показаха съединенията, съдържащи като заместители съответно фуран, тиол,
хлор или втора индолова група. Необходими са допълнителни предклинични изследвания
за изясняване на подлежащите неврофармакологични механизми, както и за по-пълно
охарактеризиране на фармакологичния и токсикологичния им профил.
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