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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ЦНС – централна нервна система 

ЦПЕ – цитопатичен ефект 

CAA – consecutive alternating administration; последователно редуващо прилагане 

CC50 – цитотоксична концентрация 50 

CCID50 – клетъчно-културелни инфекциозни дози 50 

CVB – коксакивирус В 

EV – ентеровирус  

HEp-2 – човешки епителни клетки тип 2 

IC50 – инхибираща концентрация 50 

IRES – вътрешен сайт за навлизане в рибозомата 

MLD50 – миша летална доза 50 

MST – mean survival time; средно време на преживяемост 

NR – неутрално червено 

PBS – фосфатен буфер 

PC – коефициент на протекция 

PFU – плакоформиращи единици 

PGO – плеконарил/гванидин хидрохлорид/оксоглауцин 

PI – protection index; индекс на протекция 

PI4KB – phosphatidylinositol 4-kinase beta; фосфатидилинозитол 4-киназа бета  

PMO – плеконарил/MDL-860/оксоглауцин 

SI – селективен индекс 

UTR – нетранслиращ се регион 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Ежегодно ентеровирусните инфекции засягат милиони хора и 

проявяват голямо разнообразие при клиничните си прояви, 

засягайки най-вече децата. По-голямата част от ентеровирусните 

инфекции протичат инапарентно (Modlin et al., 2001), т.е. тези 

вируси циркулират в човешката популация без да бъдат откривани. 

В редица случаи обаче, те причиняват клинично изявени 

заболявания с различна тежест, поразяващи ЦНС, сърце, панкреас 

и други. Високата заболеваемост и смъртност при децата, както и 

при високо-рисковите групи (имунодефицитни пациенти и 

новородени) определят химиотерапията като основно средство за 

контрол на ентеровирусните инфекции.  

Понастоящем в клиничната практика няма специфично 

лечение на тези инфекции. Основната цел на антивирусната 

терапия е потискане на вирусната репликация. Главната причина за 

неуспеха на анти-ентеровирусната терапия е бързото развитие на 

лекарствена резистентност и дори лекарствена зависимост на 

ентеровирусите. Различни изследвания показват, че оптималният 

начин за постигане на тази цел е чрез прилагане на комбинирана 

терапия с две или повече антивирусни средства. Този проблем се 

изостря от големите популационни размери и високите нива на 

мутации, характерни за ентеровирусите. Преодоляването на тези 

усложнения изисква разработването на антивирусни лекарства да 

бъде иновативно, включително чрез съчетаването на съществува-

щите лекарства, създаването на нови класове лекарства и 

разработването на разнообразни терапевтични схеми.  

Гълъбов и колектив са едни от пионерите, които въвеждат 

изследвания върху комбинираните ефекти на селективни 
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инхибитори на ентеровирусната репликация с различен механизъм 

на действие. Едно от постиженията на екипа е разработването на 

нов метод за комбинирано прилагане на анти-ентеровирусни 

вещества за ефективна химиотерапия на коксаки В1 (CV-B1) 

невроинфекции в новородени мишки. Разработена е схема, 

основата на която се състои в последователно, редуващо се, а не 

едновременно, прилагане на веществата в комбинацията 

(consecutive alternating administration treatment course, CAA курс) – 

подход неизползван досега в лекарствената терапия.  

Настоящият дисертационен труд изследва задълбочено 

въвеждането на комбинации от нови анти-ентеровирусни 

инхибитори прилагани по САА схема. Ефективността на САА схемата 

при прилагането й срещу експериментални ентеровирусни (коксаки 

В вируси) инфекции в лабораторни животни е определяна въз 

основа на кумулативния леталитет и средното време на 

преживяемост (MST), както и чрез използване на фенотипните и 

генотипни характеристики на вирусното потомство. Получените 

резултати изтъкват перспективността на този нов подход за 

химиотерапията на ентеровирусните инфекции. 

 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Цел на настоящия дисертационен труд е разработването на 

терапевтичен курс с последователно редуващо се прилагане (САА) 

на анти-ентеровирусни съединения с различен механизъм на 

действие и охарактеризиране на ефективността му за преодо-

ляване на лекарствената резистентност при експериментални 

инфекции с коксаки В вируси.  
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За постигане на поставената цел бе разработен 

експериментален план на проекта включващ следните задачи: 

(i) Да се изследва цитотоксичността на изследваните съедине-

нията плеконарил, MDL-860, оксоглауцин и гванидин 

хидрохлорид върху монослойни култури на НЕр-2 клетки. 

(ii) Да се изследват in vitro индивидуалния и комбинирания 

ефект на изпитваните съединения върху репликацията на CV-

В вируси. 

(iii) Да се изпита ефективността при експериментални модели на 

ентеровирусни инфекции in vivo на последователни 

алтернативни лечебни (САА) курсове с тройни комбинации от 

инхибитори на ентеровирусната репликация, включващи 

съединенията плеконарил, MDL-860, оксоглауцин и гванидин 

хидрохлорид, подавани в точно определен ред. 

(iv) Да се изследва in vivo токсичността на изследваните тройни 

комбинации от инхибитори на ентеровирусната репликация 

при лечебни курсове с последователно (по САА схема) и 

едновременно прилагане на веществата. 

(v) Да се изследва фенотипния маркер инхибираща 

концентрация 50 (IC50) на вирусната популация, изолирана 

от таргетните органи на животните, подложени на лечебни 

курсове с комбинациите, посочени в (iii) и на 

монотерапевтичните курсове с веществата-партньори, 

участващи в комбинациите. 

(vi) Да се изследват генотипните характеристики на вирусната 

популация от таргетните органи на животните, подложени на 

лечебни курсове с комбинациите, посочени в (iii) и на 

монотерапевтични курсове с веществата-партньори в ком-

бинациите. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Съединения 

 Плеконарил, 3-{3,5-диметил-4-[3-(3-метил-1,2-изоксазол-5-ил) 

пропокси]фенил}-5-(трифлуорометил)-1,2,4-оксадиазол (WIN 

63843; pleconaril; Picovir) 

 MDL-860, [2-(3,4-дихлорофенокси)-5-нитробензонитрил; DNB] 

 Оксоглауцин, [1,2,9,10-тетраметокси-7h-дибензо квинолин 7-он] 

 Гванидин хидрохлорид 

 

Клетки 

Опитите in vitro са проведени в монослойни култури от 

човешки епителни клетки тип 2 (HEp-2) от колекцията на 

Департамента по вирусология на Института по микробиология 

„Стефан Ангелов“ - БАН.  

 

Вируси  

За експериментите in vitro и in vivo са използвани 

коксакивирус B1 (CV-B1) невротропен щам Connecticut 5 (Conn-5) и 

коксакивирус B3 (CV-B3) – невротропен щам Nancy и кардиотропен 

щам Woodruff, от колекцията на Департамента по вирусология на 

Института по микробиология “Стефан Ангелов“ – БАН.  

 

Опитни животни  

За in vivo опитите са използвани random-bread бели 

новородени мишки от линията ICR, получени от Експерименталната 

и развъдна база за опитни животни (ЕРБОЖ) към Българската 

академия на науките. Всички опитни процедури са провеждани 

съобразно с националните изисквания за експерименти с животни, 
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които са в съответствие с Директивите на Европейския съюз 

(European Communities Council Directives 86/609/ EEC). 

 

Определяне на инфекциозния титър  

Използваните вируси достигнаха следните титри:  

 Коксакивирус В1 – 105.5 CCID50/0.1 ml.  

 Коксакивирус В3 Woodruff – 105.3 CCID50/0.1 ml.  

 Коксакивирус В3 Nancy – 104.1 CCID50/0.1 ml. 

 

Определяне на индивидуалната цитотоксичност на 
изследваните съединения  

Клетъчната преживяемост се изчислява като процент спрямо 

клетъчната контрола (която се приема за 100 %) по формулата:     

% кл. преживяемост = (ОПпроба ─ ОПконт.кл.) х 100. С получените 

стойности се построяват криви „доза-отговор“, от които се 

определят цитотоксичните концентрации 50% (СС50) на изпитва-

ните вещества. 

 

Определяне на индивидуалния антивирусен ефект на 

изследваните съединения  

Процентът защита (защитените от инхибитора заразени с 

вирус клетки, запазили своята жизненост) се изчислява като се 

използва формулата на Zhang et al., 2003: 

100
..

..
х

ОПсрОПср

ОПсрОПср

контролавируснатоксичностконтрола

контролавируснапроба





 

Графично се определя инхибиращата концентрация 50 (IC50) 

Селективният индекс (SI) се изразява като отношение между 

цитотоксичността и антивирусната ефективност на даден препарат. 

Определен е по формулата: SI = CC50/IC50. 
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Определяне на антивирусния ефект и комбинирана 

цитотоксичност in vitro на двойни комбинации от 

изследваните вещества  

Антивирусният ефект е определен съгласно изискванията на 

триизмерния модел на Prichard и Shipman (1990). Резултатите са 

обработени с помощта на компютърната програма MacSynergyTMII 

(Prichard et al., 1993). Програмата определя общата стойност на 

синергизъм/антагонизъм в целия изследван диапазон от дози. 

Получените стойности се интерпретират както следва:  

 синергизъм/антагонизъм до 25 M2% се считат за 

статистически незначим; 

 между 25 и 50 M2% - индикатор за слаб, но все пак 

статистически значим синергизъм/антагонизъм; 

 между 50 и 100 M2% представляват умерен синергизъм/ 

антагонизъм; 

 над 100 M2% - белег на силен синергизъм/антагонизъм.  

 

Експериментална коксаки В вирусна инфекция  

За целите на in vivo опитите, използваните вируси бяха 

получени чрез вътремозъчно заразяване с 20 миши летални дози 50 

(20 MLD50) в обем 0.02 ml/мишка от стока на съответния вирус.  

 

Определяне титъра на вирусите in vivo 

Вирусният титър се изчислява съгласно метода на крайното 

разреждане на Kärber (1931) въз основа на формулата: lgED50 = 

lgDn–d(∑Li–0.5), където Dn е дозата, даваща максимален ефект; Li е 

отношението между броя на умрелите животни, заразени с дадена 

доза и общия брой животни, заразени с тази доза; i е номер на 

дозата; d е логаритъм от кратността на разреждането.  
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Титърът на коксакивирус В1 достигна 104.5 MLD50/0.02 ml, на 

коксакивирус В3 Woodruff – 104.8 MLD50/0.02 ml и на коксакивирус 

В3 Nancy – 105.0 MLD50/0.02 ml. 

 

Изпитване in vivo на тройни комбинации от анти-

ентеровирусни съединения 

Лечебният курс е с продължителност 12 дни след вирусната 

инокулация. Общата схема на подреждането на съединенията, 

участващи в терапевтичните курсове е представена в таблица 1.  

По време на експерименталната работа за всяка една от 

групите са следени три параметъра: (i) кумулативна смъртност (в 

проценти), (ii) средно време на преживяемост (MST) (в дни), както 

и (iii) дневното тегло на третираните животни (в грамове). 

 

Таблица 1. Схема на дневното прилагане на използваните вещества 

включени в монотерапевтични курсове или тройни комбинации. 
 

Дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последователна тройна комбинация    P G/M O P G/M O P G/M O P G/M O

Едновременна тройна комбинация

Монотерапия със съединение-партньор Всяко съединение-партньор, прилагано самостоятелно всеки ден 

Плацебо Физиологиен разтвор, прилаган всеки ден

Групи

Комбинацията от P, G/M и O, прилагана едновременно всеки ден

 

P, плеконарил; G, гванидин хидрохлорид; М, MDL-860; O, оксглауцин. 

 

Получаване на вирусни изолати от мозъка на мишки 

От четвъртия ден, след вирусната инокулация и началото на 

лечебния курс, започва ежедневно взимане на мозъчни проби (2-4 

мишки на ден от всяка група) от съответните групи, което 

продължава до края на изследвания период (12 ден) или до 

смъртта на животните в групата.  
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Определяне на титъра и плаково пречистване на мозъчните 

изолати in vitro 

Съдържанието на вирус в мозъчните изолати е определено в 

плакоформиращи единици на милилитър (PFU/ml) по плаковия 

метод на Dulbecco (Dulbecco, 1952). Титърът на съответния вирусен 

изолат се изчислява в PFU/ml по формулата: T = (K/V)N, където К е 

разреждането на вируса; V е обема на вирусния инокулум в ml; N - 

броя плаки. 

 

Определяне чувствителността на вирусните изолати към 
изпитваните съединения по плаков метод  

За определяне чувствителността на CV-B1 към съединенията-

партньори е приложен плако-инхибиращия тест на Herrmann (1961) 

и Siminoff (1961). С получените резултати се построяват криви 

„доза-отговор“ с помощта на които се определя инхибираща 

концентрация 50 (IC50) на веществото. 

За определяне чувствителността към съединенията-партньори 

на CV-B3 щам Woodruff и Nancy е приложен ЦПЕ-инхибиращ тест. 

 

RT-PCR и секвениране  

Олигонуклеотидите, използвани за RT-PCR и секвениране на 

вирусните изолати са представени в таблица 2. Вирусната РНК се 

екстрахира от мозъчните изолати на третирани мишки с помощта на 

High Pure Viral RNA kit (Roche, Basel, Switzerland). За синтезата на 

cDNA се използва SuperScript II reverse transcriptase (Invitrogen, 

Cergy-Pontoise, France). Термоцикличният профил е 2 мин. при 95 

°C, следвани от 35 цикъла от по 20 сек при 95 °C, 30 сек при 45 °C 

и 1 мин за kb при 72 °C последвани от 10 мин. на 72°C. При nested 

PCR (nPCR), реакцията е осъществена с 2 μL от първата 

амплификация, използвайки същите експериментални процедури. 
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PCR продуктите са анализирани върху агарозни гелове, 

оцветени с етидиев бромид и секвенирани чрез Eurofins Genomics с 

праймерите, използвани за PCR. 

 

Таблица 2. Използвани олигонуклеотиди  
 

Име Позицияn Секвенция 

EVA-1-F 1-20 TTAAAACAGCCTGTGGGTTG 
UG52 165-185 CAAGCACTTCTGTTTCCCCGG 
UC53 595-577 TTGTCACCATAAGCAGCCA 
AM12 962-982 GARGARTGYGGITAYAGYGA 
UC21 1200-1181 TCAGGTAATTTCCACCACCA 
CB1-1250-F 1250-1270 CATACACGTCCAATGCAACG 
AM32 1545-1525 TTDATCCAYTGRTGIGG 
224 1977-1996 GCIATGYTIGGIACICAYRT 
AMTH 2204-2223 GCIATGYTIGSIACICAYVT 
CB1-2395-R 2395-2375 CAACATCCGCACAGAGAAGT 
222 2969-2951 CICCIGGIGGIAYRWACAT 
CB1-3040-F 3040-3060 GGAGTCTACGGGATCAACAC 
GDCL 3714-3695 ARIABICCICCRCARTCICC 
J-HEV.2AB.d 3809-3825 GTAAAACGACGGCCAGGAIGYIATGGARCARGG 
CB1-4075-R 4075-4055 AATCCACTCCATCCCTTTGC 
CB1-4735-F 4735-4754 GTTATCTCCATGTACAGCC 
CB1-4820-F 4820-4841 GATGAAGAGTGTTGTCCAGTC 
J-HEV.2C3A.c 5106-5087 CAGGAAACAGCTATGACGGICCYTGRAAIARIGCYTC 
J-HEV.3C.d1 5666-5685 GTAAAACGACGGCCAGAAYGARAARTTYMGIGAYAT 
J-HEV.3D.c2 6966-6944 CAGGAAACAGCTATGACACRTCRTCICCRTAIGCIAYCAT 
J-HEV.3C.d2 5858-5877 GTAAAACGACGGCCAGGCIGGICARTGYGGIGGIRT 
CB1-5903-R 5903-5883 CTAGGTGTATTGATGACTGG 
CB1-5945-R 5945-5924 GCTAGGTGTATTGATGACTGG 
CB1-6430-F 6430-6450 TGACTCTGTGGCAATGAGAC 
J-HEV.3D.c2 6966-6944 CAGGAAACAGCTATGACACRTCRTCICCRTAIGCIAYCAT 
EVB-PolyT 7430-7410 TTTTTTTTTTTTTTTTCCGCACCG 

 

Статистически анализ 

Определянето на антивирусния ефект на двойните 

комбинации и комбинираната им цитотоксичност е извършено с 

помощта на програмата MacSynergyTMII. Програмата позволява 

статистическа обработка на резултатите при 95 % доверителен 

интервал.  

Времето на преживяване обхваща периода от деня на 

заразяването до деня на смъртта на животните или края на 
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изследвания период (12 ден). Смъртността се проследява до 

дванадесетия ден след заразяването.  

Индексът на протекция/защита (PI, protection index) се 

изчислява по формулата:   PI = [(PC−1)/PC]100, където PC е 

коефициент на протекция (РС = % смъртност в група плацебо/ % 

смъртност в третираната група) при РС=1, индексът на протекция е 

0, т.е. няма защита.  

Статистическата достоверност на средното време на 

преживяемост и ефекта на прилаганите дози се оценява чрез Оne-

way ANOVA с Bonferroni’s post-test за множествено сравнение между 

изследваните групи.  

Two-tailed Fisher’s exact test е използван при сравняването на 

процента оцелели животни между отделните групи. За 

статистически достоверни се считат стойностите над 95% 

доверителен интервал (Р<0.05).  

Обработката и представянето на резултатите е извършено с 

програмите MacSynergyTMII, GraphPad Prism®, OriginPro® и Microsoft 

Excel. 
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РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Индивидуална цитотоксичност и индивидуален антиви-

русен ефект на изследваните съединения 

От стойностите на СС50 и IC50 (в M) за всяко от изследваните 

съединения спрямо всеки от трите използвани щама са изчислени 

селективните индекси (SI) на веществата. Получените резултати са 

представени в таблица 3. 

 

Таблица 3. Индивидуални ефекти на изследваните вещества 

Вещество CC50 
CV-B1 CV-B3 W CV-B3 N 

IC50 SI IC50 SI IC50 SI 

Плеконарил 1345.7 0.2 6728.5 1.9 727.4 - - 
MDL-860 490.7 1.7   288.6 1.5 329.3 2.3 218.1 
Оксоглауцин 110.8 1.5     73.9 0.6 181.6 0.6 194.4 
Гванидин хидрохлорид >10000.0 182.4     54.8 168.2   59.5 392.9   25.5 

 

2. Ефект in vitro на двойни комбинации от изследваните 

вещества и определяне на комбинираната цитотоксичност 

Резултатите получени за комбинираният антивирусен ефект на 

двойните комбинации от изпитваните съединения върху репликаци-

ята на CV-В1 са представени в таблица 4.  

 

Таблица 4. Ефект на двойни комбинации от анти-ентеровирусни 

вещества върху репликацията на CV-В1. 

SYNERGY PLOT (95%)  
Bonferroni Adj. 

SYNERGY ANTAGONISM 

Pleconaril + MDL-860 22.5 M2% -0.8 M2% 

Pleconaril + Guanidine.HCl 58.4 M2% -7.4 M2% 
Pleconaril + Oxoglaucine 27.0 M2% -8.9 M2% 

MDL-860 + Oxoglaucine 7.8 M2% -3.1 M2% 

MDL-860 + Guanidine.HCl 47.5 M2% -8.5 M2% 

 

От получените резултати се вижда, че комбинациите 

плеконарил + гванидин.HCl и MDL-860 + гванидин.HCl показват 
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умерен синергичен ефект, докато плеконарил + оксоглауцин 

демонстрира слаб, но все пак статистически значим синергизъм. 

Антивирусният ефект на комбинациите плеконарил + MDL-860 и 

MDL-860 + оксоглауцин е с адитивен характер (сумация), като се 

отчитат и статистически недостоверни отклонения към антагонизъм. 

На таблица 5 са представени резултатите получени при 

изпитването на двойните комбинации върху репликацията на 

кардиотропния щам Woodruff на CV-В3.  

 

Таблица 5. Ефект на двойни комбинации от анти-ентеровирусни 

вещества върху репликацията на CV-В3 щам Woodruff 

SYNERGY PLOT (95%)  
Bonferroni Adj. 

SYNERGY ANTAGONISM 

Pleconaril + MDL-860 61.1 M2% 0.0 M2% 
Pleconaril + Guanidine.HCl 56.2 M2% -0.4 M2% 
Pleconaril + Oxoglaucine 18.6 M2% -2.1 M2% 
MDL-860 + Oxoglaucine 151.0 M2% -8.4 M2% 
MDL-860 + Guanidine.HCl 83.9 M2% -15.7 M2% 

 

Комбинирането на плеконарил с MDL-860 и гванидин хид-

рохлорид има синегичен характер. Прилагането на плеконарил + 

оксоглауцин има адитивен характер.  

Комбинациите, при които MDL-860 се прилага едновременно с 

оксоглауцин или гванидин хидрохлорид са с отчетлив синергичен 

характер. MDL-860 + оксоглауцин демонстрира силен антивирусен 

ефект върху репликацията на CV-В3 щам Woodruff, като общият 

обем на наблюдавания синегизъм надминава 150 μМ2%. 

Синергичният характер на кобинацията MDL-860 + гванидин 

хидрохлорд е с умерени стойности и е равномерно разпределен в 

по-голямата част от повъхността доза-отговор. 

Щам Nancy е със силно намалена чувствителност към 

плеконарил (Pevear et al., 1999) и поради тази причина не са 

изпитвани in vitro двойни комбинации включващи този инхибитор.  
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Таблица 6 отразява резултатите получени за ефекта от 

комбинирането на MDL-860 с осоглауцин или гванидин хидрохлорид 

върху репликацията на щам Nancy.  

Комбинирането на MDL-860 с гванидин хидрохлорид има 

изразен адитивен характер. MDL-860 в комбинация с оксоглауцин 

демонстрира силен, статистически значим, синергичен характер и 

подтиска във висока степен репликацията на вируса. 

Наблюдаваният синергизъм е равномерно разпределен по 

повърхността доза-отговор.  

 

Таблица 6. Ефект in vitro на двойни комбинации от анти-

ентеровирусни вещества върху репликацията на CV-В3 щам Nancy 

SYNERGY PLOT (95%)  
Bonferroni Adj. 

SYNERGY ANTAGONISM 

MDL-860 + Guanidine.HCl 1.1 M2% -2.9 M2% 
MDL-860 + Oxoglaucine 220.6 M2% -1.6 M2% 

 

Не се установява наличие на повишена цитотоксичност за 

монослойни култури на клетки НЕр-2 при комбинирането на 

плеконарил с MDL-860, оксоглауцин и гванидин хидрохлорид. 

Аналогични са резултатите, получени за комбинациите на MDL-860 

с оксоглауцин и гванидин хидрохлорид. 

 

3. Изследване на ефекта на тройни комбинации от ентеро-

вирусни инхибитори при последователно алтернативно 

редуване на съединенията (САА курс) спрямо експеримен-

тална невроинфекция с CV-В1 в новородени мишки 

В таблици 7 и 8 са представени резултатите, получени при 

изследванията проведени с тройните комбинации плеконарил/ гва-

нидин хидрохлорид/oксоглауцин (PGO) (таблица 7) и плекона-

рил/MDL-860/ оксоглауцин (РМО) (таблица 8), съгласно посочената 

в таблица 1 последователност, при експериментални инфекции в 

новородени мишки, индуцирани от CV-В1. 
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Плеконарил, е изследван в няколко концентрации - 12.5, 25, 

50, 100 и 200 mg/kg за да бъде определена оптималната му дневна 

доза. Гванидин хидрохлорид и оксоглауцин съгласно ли-

тературните данни са тествани в единична дневна доза, респек-

тивно 48 mg/kg и 25 mg/kg (таблица 7).  

 

Таблица 7. Ефект на комбинацията PGO по САА схема при невро-
инфекция с CV-В1 в новородени мишки 

 
Данните са усреднени от най-малко три независими експеримента. MST, mean 

survival time – средно време на преживяемост; PBS, phosphate-buffered saline – 

фосфатен буфер; PI, protection index – индекс на защита; SD, standard deviation – 

стандартно отклонение. 
a Fisher’s exact test 
b One-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
   *** P < 0.001 към плацебо последователно 
 ^^^ P < 0.001 към плацебо per os 
   □□□ P < 0.001 към плеконарил 25mg/kg през 2 дни 
  ^^ P < 0.01   към плацебо per os 

 

Групи 
Преживели/ 
общоa 

Смъртност, 
% 

MST±SD, дниb PI, % 

P12.5GO последователно   0/36 100.0   7.9±0.3   0 

P25GO последователно 10/32***   68.8   9.1±0.4***,□□□ 31.3 

P50GO последователно   8/30***   73.3   8.3±0.2*** 26.7 

P100GO последователно 14/34***   58.8   8.1±0.1 41.2 

P200GO последователно 34/50***   32.0 10.4±0.2 68.0 

P12.5GO едновременно   0/27 100.0   4.8±0.2   0 

P25GO едновременно   0/33 100.0   4.2±0.4   0 

P200GO едновременно   0/24 100.0   3.8±0.5   0 

Плеконарил 12.5 mg/kg   0/26 100.0   7.4±0.2   0 

Плеконарил 25 mg/kg 14/45^^^   68.9   7.9±0.6^^ 31.1 

Плеконарил 50 mg/kg   8/29   72.4   7.5±1.2 27.6 

Плеконарил 100 mg/kg 14/32   56.3   7.9±0.7 43.8 

Плеконарил 200 mg/kg 10/29   65.5   9.9±0.8 34.5 

Оксоглауцин 25 mg/kg   0/47 100.0   5.8±0.3   0 

Гванидин.HCl 48 mg/kg   1/20   95.0   4.5±0.6   5.0 

Плеконарил 25 mg/kg през 2 дни   0/23 100.0   4.4±0.2   0 

Плацебо PBS   0/48 100.0   4.6±0.9   0 

Плацебо per os   0/29 100.0   4.6±0.3   0 

Плацебо последователно   0/35 100.0   4.0±0.2   0 

Плацебо едновременно   0/35 100.0   3.9±0.6   0 
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От таблица 7 се вижда, че прилагана в САА курс, 

комбинацията PGO показа значителен протективен ефект, 

изразяващ се в намаляване на кумулативната смътност, PI между 

31.3% и 67.7%, и удължаване на средното време на преживяемост 

(MST) с 4 до 6 дни. Най-ниската доза на плеконарил в PGO 

комбинацията по САА курс, която демонстрира протективен ефект е 

25 mg/kg. Ежедневно прилагане на комбинацията PGO няма 

протективен ефект и животните умират в рамките на 5-6 дена.  

Монотерапевтичният курс с плеконарил показва активност 

близка до тази на САА по отношение стойностите на PI, но по-слаба 

активност по отношение на средното време на преживяемост, което 

е по-малко в сравнение с тройната комбинация. Самостоятелното 

приложение на плеконарил показва отчетливо задържане на 

теглото на инфектираните новородени мишки, особено ясно 

изразено при групите, третирани с дневна доза от 200 mg/kg. Този 

нежелан, токсичен ефект на веществото се избягва при 

прилагането му в комбинация по САА схема поради прилагането на 

плеконарил веднъж на три дни. Плеконарил, даван веднъж на три 

дни, не показа терапевтичен ефект. Монотерапията с оксоглауцин 

(25 mg/kg) и гванидин хидрохлорид (48 mg/kg) също е без 

протективен ефект.  

При изследване на вирусният титър в монотерапевтичния курс 

с плеконарил бе наблюдавано постепенно увеличаване на 

инфекциозния титър до 11-я ден след инокулацията. Лечебният 

курс с комбинацията PGO по САА схема, значително намалява 

инфекциозното вирусно съдържание, особено ясно изразено след 

10-ия ден от заразяването. В плацебо групата титърът на вируса е 

висок и в трите дни, от които са взети вирусни проби, като 

смъртността сред опитните животни достига 100 % на 6-ия ден от 

заразяването.  
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В таблица 8 са представени резултатите получени за 

чувствителността към плеконарил на инфекциозния вирус, 

изолиран от мозъците на заразените с CV-В1 животни, третирани с 

PGO чрез САА курс или монотерапия с плеконарил. От таблицата се 

вижда, че вирусът, изолиран от групата, третирана самостоятелно с 

плеконарил, постепенно намалява своята чувствителност към 

съединението, особено отчетливо след 8-ия ден от заразяването. 

Комбинацията PGO, прилагана чрез САА курс, освен отчетливо 

увеличение на инхибиторния ефект, показва и увеличена 

чувствителност на изолирания вирус към плеконарил, започваща 

още на 5-тия ден и запазваща се до 13-ти ден, с максимум на 8-ия 

ден след заразяването.  

Ежедневното, едновременно прилагане на PGO комбинацията 

показва намалена чувствителност и бързо развитие на резистент-

ност към плеконарил, още на 4-ия ден след заразяването. 

 

Таблица 8. Чувствителност към плеконарил в плако-инхибиращ 

тест на мозъчни изолати от мишки, заразени с CV-В1. 
 

Група IC50 на плеконарил (M) срещу CV-B1 вирус изолиран от мозъчни проби взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плацебо  0.069 0.046 0.053 -а -а -а -а -а -а -а 
Плеконарил  0.090 0.164*** 0.126 0.152 0.222 0.216 0.259 0.175 0.109 0.114 
PGO посл.  0.065 0.0075***,^^^ 0.0076 0.0077 0.0042 0.0075 0.0083 0.0098 0.0076 0.0072### 
PGO едн. 0.132 0.130*** -а -а -а -а -а -а -а -а 
 

─a няма живи животни, 100% смъртност. Статистическят анализ е извършен с Оne-

way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
  *** P < 0.001 към плацебо 5 ден  
^^^ P < 0.001 към плеконарил 25 mg/kg 5 ден  
### P < 0.001 към плеконарил 25 mg/kg 13 ден  

 

В мозъчните изолати от животни, третирани с комбинацията 

PGO посредством ССА курс, бе наблюдавано значително 

повишаване на чувствителността на вируса и към другия партньор в 

комбинацията – оксоглауцин (таблица 9). Най-висока чувствител-

ност в тази група се отчита на 7-ия ден след заразяването, където 
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IC50 пада до най-ниското си ниво за целия изследван период – 0.32 

M. Едновременното ежедневно прилагане на PGO комбинацията 

показа намалена лекарствена чувствителност, със стойности на IC50 

близки до тези, регистрирани за монотерапията с оксоглауцин. 

 

Таблица 9. Чувствителност към оксоглауцин в плако-инхибиращ 

тест на мозъчни изолати от мишки заразени с CV-В1  
 

Група IC50 на оксоглауцин (M) срещу CV-B1вирус изолиран от мозъчни проби взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плацебо  1.019 1.379 1.063 -а -а -а -а -а -а -а 
Оксоглауцин  1.198 1.163 -а -а -а -а -а -а -а -а 
PGO посл.  1.596 1.598 0.360 0.322 0.495 0.855 0.341 0.594 0.998 0.775# 
PGO едн. 1.776 1.918 -а -а -а -а -а -а -а -а 
 

─a след 6-ти ден няма живи животни, 100% смъртност. Статистическят анализ е 

извършен с Оne-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
 # P < 0.01 към PGO последователно 5 ден  

 

Таблица 10 отразява резултатите получени за протективният 

ефект на тройни комбинации прилагани по САА схема, включващи 

различни дози на съединението MDL-860. При тази тройна 

комбинация - РМО, гванидин хидрохлорид от комбинацията PGO е 

заменен със съединението MDL-860. За избора на оптимална 

терапевтична доза на MDL-860, съединението е изпитано в четири 

различни дневни дози: 25, 50, 75 и 100 mg/kg, както като част от 

тройната комбинация, така и в монотерапевтичен курс.  

Монотерапевтичните курсове с MDL-860 в различни 

концентрации не показват отчетлива антивирусна активност. В дози 

на веществото 75 и 100 mg/kg се наблюдава увеличение на времето 

на преживяемост сравнено с група плацебо, въпреки това 

смъртността в групите достига 100%.  

Последователното прилагане (в САА курс) на съединенията в 

комбинацията РМО, показа известна активност при прилагане на 

MDL-860 в дневна доза 50 mg/kg и изразен протективен ефект 

(49.2%) при прилагане на 75 mg/kg от съединението. Установено е 
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увеличено време на преживяемост при животните лекувани с РМО в 

САА курс, в сравнение с група плацебо (4.6 дни при РМ50О и 6.3 дни 

при РМ75О, респективно). При сравнение със монотерапевтичните 

курсове с MDL-860 средното време за преживяемост е увеличено с 

4.4 дена при РМ50О и 2.4 дена при РМ75О.  

 

Таблица 10. Ефект на комбинацията PМO по САА схема при невро-
инфекция с CV-В1 в новородени мишки 

 

Данните са усреднени от най-малко три независими експеримента. MST – средно 

време на преживяване; PI– индекс на защита; SD – стандартно отклонение; PМ#O 

тройна комбинация от плеконарил, MDL-860 и оксоглауцин. 
 

aTwo tailed Fisher’s exact test 
b One-way ANOVA (Bonferroni’s multiple 

comparison post-test) 
  ***P < 0.0001 към плацебо посл. 
     **P < 0.001 към плацебо посл. 

 

       *Р < 0.05 към плацебо посл. 
  ^^^P < 0.0001 към MDL-860 75 mg/kg 
      ^P < 0.01 към MDL-860 75 mg/kg 
   □□□P < 0.0001 към MDL-860 50 mg/kg 
    □□P < 0.001 към MDL-860 50 mg/kg 

 

Тъй като най-добър протективен ефект се наблюдава при 

комбинацията съдържаща MDL-860 в доза от 75 mg/kg при нея е 

определен титъра на вируса от мозъците на третираните животни. 

При лечебният САА курс с РМО, инфекциозното вирусно съдържание 

Групи 
Преживяли/
общоa 

Смъртност,
% 

MST±SD, дниb PI, % 

PM25O последователно   0/51 100.0   4.5±0.8   0 

PM50O последователно 11/67*,□□   83.6   8.5±1.3***,□□□ 16.4 

PM75O последователно 29/59***,^^^^   50.8 10.2±0.6***, ^ 49.2 

PM100O последователно   0/42 100.0   4.7±1.8   0 

PM25O едновременно   0/24 100.0   3.8±1.2   0 

PM75O едновременно   0/26 100.0   4.2±0.9   0 

MDL-860 25 mg/kg   0/102 100.0   3.4±0.7   0 

MDL-860 50 mg/kg   0/66 100.0   4.1±0.8   0 

MDL-860 75 mg/kg   0/40 100.0   7.8±1.3**,□□□   0 

MDL-860 100 mg/kg   0/24 100.0   6.2±0.7   0 

Оксоглауцин 25 mg/kg   0/59 100.0   5.2±0.9   0 

Плеконарил 25 mg/kg 14/45   68.9   7.9±0.6 31.1 

Плеконарил 25 mg/kg през 2 дни   0/23 100.0   4.4±0.2   0 

Плацебо PBS   0/65 100.0   4.7±0.9   0 

Плацебо последователно   0/25 100.0   3.9±0.7   0 

Плацебо едновременно   0/35 100.0   3.9±0.6   0 
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намалява значително, което е особено ясно изразено след 8-и ден 

от заразяването до края на изследвания период. В група плацебо се 

наблюдава увеличение в титъра на вируса, изолиран от 5-ия ден 

след заразяването, след което смъртността на животните в групата 

достига 100%. 

Прилагана едновременно РМО комбинацията не показва 

протективен ефект, като титърът на вируса се запазва висок до 

смъртността на животните в групата. При монотерапията с 

оксоглауцин се наблюдава плавно повишаване във вирусното 

съдържание, което съвпада и със смъртта на животните в групата. 

Монотерапията с MDL-860 (75 mg/kg) показва леко понижение на 

вирусния титър след 6-ия ден от заразяването, въпреки това 

смъртността в групата достигна 100% на 7-ия ден. 

Стойностите на инхибираща концентрация 50 на плеконарил 

спрямо вирусното потомство, изолирано от пробите взети от 

мозъците на животните, заразени с CV-В1 и третирани с РМО по 

САА схема са представени в таблица 11.  

Вирусът изолиран от монотерапевтичния курс с плеконарил, 

показва постепенно развитие на резистентност към съединението, 

особено отчетливо на 7-13-ти ден след вирусната инокулация. 

 

Таблица 11. Чувствителност към плеконарил в плако-инхибиращ 

тест на мозъчни изолати от мишки, заразени с CV-В1  

Група IC50 на плеконарил (M) срещу CV-B1 вирус изолиран от мозъчни проби взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плацебо  0.018 0.022 -а -а -а -а -а -а -а -а 
Плеконарил  0.046 0.037 0.062 0.164 0.114 0.119 0.315 0.139 0.387 0.543 
PМO посл.  0.016 0.018 0.016 0.024 0.018 0.017 0.012 0.0087 0.0092 0.011### 
PМO едн. 0.014 0.042 -а -а -а -а -а -а -а -а 
 

─
a След 5-ти ден няма живи животни, 100% смъртност. Статистическят анализ е 

извършен с Оne-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
###P < 0.0001 към плеконарил 25 mg/kg ден 13 
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Данните, представени в таблица 11, показват, че 

комбинацията РМО прилагана последователно чрез редуване на 

съединенията-партньори по САА схема, освен значителен 

инхибиращ ефект in vivo, има отношение и към пълното запазване 

на чувствителността към плеконарил на изолирания от мишите 

мозъци вирус. Наред с това се установява повишена чувствителност 

на вируса още в първите дни на лечебния курс, която се запазва до 

края на изследвания период, достигайки максимум на 11-ти ден 

след заразяването.  

Едновременното, ежедневно прилагане на трите вещества, 

партниращи си в комбинацията РМО, води до понижена 

чувствителност и развитие на лекарствена резистентност към 

плеконарил. 

Резултатите, получени за чувствителността към MDL-860 на 

изолираните вирусни проби са представени в таблица 12. 

Подобно на резултатите, получени при плеконарил и тук се 

наблюдава плавно увеличение на чувствителността спрямо MDL-860 

на вируса, изолиран от групата животни, третирани с РМО по САА 

схема. Монотерапевтичният курс с MDL-860 води до изразено 

понижение на чувствителността на вируса към веществото, бързо 

развитие на резистентност, а оттам и липса на протективен ефект 

на самостоятелната терапия с MDL-860 при този вирусен щам.  

 

Таблица 12. Чувствителност към MDL-860 в плако-инхибиращ тест 

на мозъчни изолати от мишки заразени с CV-В1 

Група IC50 на MDL-860 (M) срещу CV-B1 вирус изолиран от мозъчни проби взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плацебо  3.372 2.843 -а -а -а -а -а -а -а -а 
MDL-860  2.057 2.582 8.206 >10.0 -а -а -а -а -а -а 
PMO посл.  2.165 2.388 1.418 0.346 0.319 0.173 0.153 0.313 0.316 0.318## 
PMO едн. 1.894 2.477 -а -а -а -а -а -а -а -а 
 

─a След 5-ти ден няма живи животни, 100% смъртност. Статистическят анализ е 

извършен с one-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
 ## P < 0.001 към PMO последователно ден 5 
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На таблица 13 е представена промяната в чувствителността на 

вирусните изолати в присъствието на оксоглауцин в средата. От 

получените резултати се вижда, че изолираният вирус повишава 

чувствителността си и към третия партньор в комбинацията при 

сравнение с пробите взети от монотерапията с оксоглауцин и 

пробите от едновременно ежедневно прилаганата РМО комбинация.  

Самостоятелното третиране с оксоглауцин, води до понижена 

чувствителност на вируса към веществото още на 4-я ден на курса, 

което е причина за ранната смърт на животните в групата.  

 

Таблица 13. Чувствителност към оксоглауцин в плако-инхибиращ 

тест на мозъчни изолати от мишки заразени с CV-В1  

Група IC50 на оксоглауцин (M) срещу CV-B1 вирус изолиран от мозъчни проби взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плацебо  0.411 0.743 -а -а -а -а -а -а -а -а 
Oксоглауцин 1.198 1.048 -а -а -а -а -а -а -а -а 
PMO посл.  0.914 0.979 0.851 0.727 0.299 0.396 0.287 0.299 0.221 0.153## 
PMO едн. 1.894 2.477 -а -а -а -а -а -а -а -а 
 

─a 100% смъртност. Статистическят анализ е извършен с Оne-way ANOVA 

(Bonferroni’s multiple comparison post test) 
## P < 0.001 към PMO последователно ден 5 

 

4. Изследване на ефекта на тройни комбинации от ентеро-

вирусни инхибитори при последователно алтернативно 
редуване на съединенията (САА курс) спрямо експеримен-

тални инфекции с CV-В3 в новородени мишки 

В таблица 14 са представени обобщените резултати, получени 

за ефекта на монотерапевтичните лечебни курсове със 

съединенията партньори, както и комбинациите РМО и PGO, 

прилагани по САА схема или едновременно при инфекция с CV-В3 

щам Woodruff.  

Монотерапевтичният курс с плеконарил показа активност въз 

основа стойностите на протективния индекс - 28.6%. Курсът с MDL-

860 в доза 75 mg/kg/ден няма протективен ефект, въпреки че такъв 

е описан в литературата при дневна доза 250 mg/kg/дневно (в два 
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приема) във възрастни 15-грамови, мъжки мишки (Padalko et al., 

2004). По отношение на MST, освен плеконарил, който удължава 

MST с 4 дена, терапията с MDL-860 също удължава преживяемостта 

на третираните животни с около 2.5 дни. Лечебните курсове с 

оксоглауцин и гванидин хидрохлорид не показаха активност in vivo. 

Освен това, от таблица 14 се вижда, че прилагани в САА курс 

комбинациите РМО и PGO показват значителен протективен ефект. 

Този ефект се изразява в намаляване на кумулативната смътност – 

PI между 44.2% и 56.5%, съответно, и удължаване на средното 

време на преживяемост с 4 - 5 дни. PGO комбинацията прилагана 

по САА схема показва по-висок протективен ефект от РМО.  

Едновременното, ежедневно прилагане на комбинациите РМО 

и PGO не показа протективен ефект при заразените животни. 

 

Таблица 14. Ефект на комбинациите PGO и PМO по САА схема при 

инфекция с CV-B3 щам Woodruff в новородени мишки 

Група 
Преживели/ 
oбщоa 

Смъртност, 
% 

MST±SDb PI, % 

Плацебо        0/46 100.0    4.2±1.8   0.0 
Плеконарил 25 mg/kg      10/35***   71.4    8.4±1.2^^ 28.6 
MDL-860 75 mg/kg       0/34 100.0    6.7±1.1   0.0 
Окоглауцин 25 mg/kg       0/45 100.0    4.6±1.3   0.0 
Гванидин 48 mg/kg       0/29 100.0    4.0±1.2   0.0 
PMO последователно     19/43***   55.8  >8.9±1.8^^^ 44.2 
PGO последователно     26/46***   43.5  >9.2±1.1^^^ 56.5 
PMO едновременно       0/16 100.0    3.7±1.3   0.0 
PGO едновременно       0/14 100.0    3.9±1.1   0.0 
 

Данните са получени от най-малко две повторения. MST – средно време на 

преживяване; SD – стандартно отклонение; PI – индекс на протекция в проценти. 
a Two-tailed Fisher’s exact test 
*** P < 0.0001 vs Placebo 
b One-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
^^^ P < 0.0001 vs Placebo 
^^ P < 0.001 vs Placebo 

 

Определянето на индивидуалните ефекти на плеконарил, 

MDL-860, оксоглауцин и гванидин хидрохлорид върху репликацията 

на вирусното потомство изолирано от мозъци и сърца на заразени с 



28 
 

CV-В3 щам Woodruff животни, е извършено в постановка на 

многоциклов ЦПЕ – инхибиращ тест. Получените резултати са пред-

ставени в таблици 15 и 16.  

Вирусът, изолиран от мозъците на животните, третирани само 

с плеконарил, показва ниска чувствителност към съединението още 

в първите дни на изследвания период (таблица 15) и намаление в 

чувствителността на вируса с напредване на терапевтичния курс.  

При мозъчните изолати от групите, третирани по САА схема, се 

наблюдава постепенно увеличение на чувствителността към 

плеконарил, като в последните дни тя надвишава тази при група 

плацебо. Вирусните изолати от животните, третирани с РМО по САА 

схема демонстрират по-висока чувствителност към наличието на 

плеконарил в средата в сравнение с изолатите от PGO групата. 

 

Таблица 15. Чувствителност към плеконарил на мозъчни изолати 

от мишки заразени с CV-B3 Woodruff 

Група 
IC50 на плеконарил (M) срещу CV-B3 вирус изолиран от мозъчни проби  
взети на ден (след вирусната инокулация) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  0.042 0.070 -a -a -a -a -a -a -a 
Плеконарил  0.228 0.195 0.396 0.846 0.791 1.527** -a -a -a 
PMO посл.  0.203 0.170 0.202 0.163 0.063 0.037 0.019 0.018 0.021### 
PGO посл. 0.195 0.204 0.178 0.060 0.058 0.053 0.042 0.033 0.051## 
 

─a 100% смъртност; Оne-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
    ** P < 0.001 към плеконарил ден 4 
### P < 0.0001 към PMO последователно ден 4 
  ## P < 0.001 към PGO последователно ден 4 

 

Таблица 16 включва стойностите на IC50 на плеконарил срещу 

вируса, изолиран от сърцата на третираните животни. Вирусът, 

изолиран от мишки, подложени на монотерапия с плеконарил, е 

значително по-слабо чувствителен към веществото в сравнение с 

останалите групи. Следва да се изтъкне, че стойностите на IC50 в 

отделните групи се различават в зависимост от таргетния орган – 

вирусът, изолиран от мозъка демонстрира по-висока чувствителност 
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към съединението. И тук изолатите, получени от животните, 

третирани по САА схема, с напредване на терапевтичния курс 

повишават чувствителността си към плеконарил, като на 12-ти ден 

тя е неколкократно по-висока от тази на 4-ти ден и при двете 

комбинации. 

 

Таблица 16. Чувствителност към плеконарил на изолати от сърце 
на мишки заразени с CV-B3 Woodruff 

Група 
IC50 на плеконарил (M) срещу CV-B3 вирус изолиран от сърце взет на ден 
(след инокулацията) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  0.184 0.192 -a -a -a -a -a -a -a 
Плеконарил 1.132 3.982 6.499 6.668 8.639 >10.00*** -a -a -a 
PMO посл. 0.342 0.338 0.295 0.332 0.231 0.235 0.196 0.119 0.093^^^ 
PGO посл. 0.339 0.335 0.313 0.290 0.244 0.157 0.149 0.101 0.061^^^ 
 

─a 100% смъртност; Оne-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
 *** P < 0.0001 към плеконарил ден 4 
^^^ P < 0.0001 към плеконарил ден 9 

 

От таблица 17 се вижда, че мозъчните изолати от 4 ден на 

група плацебо са около 10 пъти по-чувствителни към MDL-860 

отколкото тези изолирзани от групата третирана самостоятелно с 

MDL-860 и първите дни на РМО комбинацията в САА курс. Вирусът, 

изолиран от животните лекувани с РМО по САА схема, е по-малко 

чувствителен към съединението в първите дни, като чувствител-

ността му се повишава постепенно и в края на изследвания период 

е сходна с тази наблюдавана при група плацебо. 

 

Таблица 17. Чувствителност към MDL-860 на мозъчни изолати от 
мишки, заразени с CV-B3 Woodruff 

Група 
IC50 на MDL-860 (M) срещу CV-B3 вирус изолиран от мозъчни проби взет на 
ден (след инокулацията) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  0.025 0.046 -a -a -a -a -a -a -a 
MDL-860 0.240 0.256 0.496 -a -a -a -a -a -a 
PMO посл. 0.296 0.234 0.245 0.203 0.151 0.090 0.101 0.045 0.039## 
 

─a 100% смъртност; Оne-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
 ## P < 0.001 към PMO ден 4 
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Стойностите на IC50 на MDL-860 за различните групи, 

включващи третиране с това съединение, са представени в таблица 

18. Вирусът, изолиран от сърцето на третираните животни, е по-

малко чувствителен при група плацебо в сравнение с този, 

изолиран от мозъка на същите животни. Чувствителността на 

вирусните изолати от сърцата е близка с тази, наблюдавана при 

мозъчните изолати от съответните групи. При изолатите от САА по 

РМО схема повишена чувствителност на вируса се наблюдава в 

последните дни на лечебния курс. 

 

Таблица 18. Чувствителност към MDL-860 на изолати от сърце на 

мишки, заразени с CV-B3 Woodruff 

Група 
IC50 на MDL-860 (M) срещу CV-B3 вирус изолиран от сърце взет на ден (след 
инокулацията) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  0.209 0.241 - - - - - - - 
MDL-860 0.327 0.383 0.419 - - - - - - 
PMO посл. 0.398 0.331 0.284 0.291 0.140 0.143 0.103 0.093 0.073# 
 

─a 100% смъртност; Статистическят анализ е извършен с one-way ANOVA 

(Bonferroni’s multiple comparison post test) 
 # P < 0.01 към PMO ден 4 

 

При всички изследвани вирусни изолати от мозъка на 

животни, заразени с CV-В3 щам Woodruff, IC50 на гванидин 

хидрохлорид се запазва близка до тази на 4-5 ден след вирусната 

инокулация (таблица 19). При PGO прилагана последователно в 

последните дни се наблюдава слабо, статистически недостоверно, 

увеличение на чувствителността на вируса към инхибитора.  

 

Таблица 19. Чувствителност към гванидин хидрохлорид на 

мозъчни изолати от мишки заразени с CV-B3 щам Woodruff 

Група 
IC50 на гванидин хидрохлорид (M) срещу вирус изолиран от мозъчни проби  
взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  561.73 580.01 - - - - - - - 
Гванидин.HCl  579.16 623.88 - - - - - - - 
PGO посл. 565.17 579.67 593.26 604.58 576.56 560.18 550.33 457.38 461.45 
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Добавянето на гванидин хидрохлорид към поддържащата 

среда в теста за определяне на IC50 на пробите, взети от сърца на 

мишки, подложени на курс с гванидин хидрохлорид или с РGО по 

САА схема, води до слаба промяна в чувствителността към този 

инхибитор (таблица 20). Получените данни за IC50 при вирусните 

изолати от сърца са сходни с тези получени за мозъчните изолати.  

 

Таблица 20. Чувствителност към гванидин хидрохлорид на 
изолати от сърце на мишки заразени с CV-B3 щам Woodruff 

Група 
IC50 на гванидин хидрохлорид (M) срещу вирус изолиран от сърце взет на 
ден 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо 512.63 555.70 - - - - - - - 
Гванидин.HCl  653.20 659.31 - - - - - - - 
PGO посл. 561.68 568.63 551.18 548.03 550.32 549.72 545.92 417.09 450.98 
 

─a 100% смъртност 

 

Данните за чувствителността към оксоглауцин на мозъчни 

изолати от мишки заразени с CV-B3 щам Woodruff са представени в 

таблица 21. Вирусът, изолиран от животните, третирани с двете 

тройни комбинации чрез САА курс, има сходна чувствителност към 

съединението – по-ниска в началото и постепенно увеличаваща се 

към края на изследвания период. 

 

Таблица 21. Чувствителност към оксоглауцин на мозъчни изолати 

от мишки, заразени с CV-B3 щам Woodruff 

Група 
IC50 на оксоглауцин (M) срещу вирус изолиран от мозъчни проби взети на 
ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо 0.041 0.055 - - - - - - - 
Оксоглауцин  0.138 0.252 - - - - - - - 
PMO посл.  0.270 0.212 0.090 0.108 0.092 0.034 0.031 0.024 0.023## 
PGO посл. 0.218 0.228 0.085 0.072 0.052 0.049 0.031 0.020 0.021## 
 

─a 100% смъртност; Оne-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post test) 
 ## P < 0.001 към PMO ден 4 
 ## P < 0.001 към PGO ден 4 
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В таблица 22 са представени стойностите на IC50 при изолатите 

от сърце за групите, в които присъства третиране с оксоглауцин и 

група плацебо. Наблюдава се понижение в чувствителността към 

оксоглауцин на вируса, изолиран от групата, подложена на 

монотерапия с това съединение, като и в този случай стойностите на 

IC50 са близки до тези получени за мозъчните изолати от същата 

група. При вируса, изолиран от животните, третирани с САА 

комбинациите, се наблюдава повишаване на чувствителността към 

оксоглауцин към края на изследвания период, като стойностите на IC50 

са близки до тези на група плацебо. 

 

Таблица 22. Чувствителност към оксоглауцин на изолати от сърце на 
мишки, заразени с CV-B3 щам Woodruff  

Група IC50 на оксоглауцин (M) срещу вирус изолиран от сърце взет на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  0.037 0.040 - - - - - - - 
Оксоглауцин  0.188 0.266 - - - - - - - 
PMO посл. 0.191 0.114 0.101 0.110 0.088 0.097 0.065 0.056  0.038 
PGO посл. 0.217 0.206 0.162 0.162 0.158 0.090 0.035 0.021 0.026# 
 

─a 100% смъртност; One-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post test) 
   # P < 0.01 към PGO ден 4 

 

В таблица 23 е представен сумираният ефект на 

монотерапевтичните лечебни курсове и комбинираната терапия с 

изпитваните съединенията при мишки, инфектирани с щам Nancy на 

CV-В3. При щам Nancy монотерапията с плеконарил не показва 

самостоятелна ефективност. Това е в съответствие с литературните 

данни за резистентност на този щам към плеконарил (Schmidtke et 

al., 2005). За разлика от резултатите, наблюдавани при щам 

Woodruff, при щам Nancy монотерапията с MDL-860 е с минимален, 

статистически недостоверен (р > 0.05) протективен ефект, също 

така преживяемостта на третираните животни е удължена с около 2 

дена. Самостоятелно прилагани оксоглауцин и гванидин 

хидрохлорид не показват антивирусна активност и при този 

вирусен щам. 
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В пълен контраст с данните за неефективност на 

монотерапевтичните курсове, при заразените с щам Nancy и 

лекувани по САА схема животни чрез прилагане на комбинациите 

РМО или PGO се наблюдава значим антивирусен ефект. Отчетено е 

намаляване на кумулативната смътност и удължаване на средното 

време на преживяемост в групите с около 5 дни. Така отчетеният 

протективен ефект е малко по-нисък в сравнение с този при 

кардиотропния щам Woodruff, но въпреки това значим. При 

животните, заразени с щам Nancy и третирани с РМО и PGO по САА 

схема, също се отчита значително по-висока преживяемост в 

сравнение с тази в групите, третирани самостоятелно с плеконарил 

и MDL-860 - удължаване с 2 до 4 дни. 

 

Таблица 23. Ефект на комбинациите PGO и PМO по САА схема при 

инфекция с CV-B3 щам Nancy в новородени мишки 

Група 
Преживели/ 
Общоa 

Смъртност, 
% 

MST±SDb PI, % 

Плацебо           0/77 100.0 3.5±1.2   0.0 
Плеконарил 25 mg/kg           0/28 100.0 6.8±2.6   0.0 
MDL-860 75 mg/kg           2/34ns   94.1 5.7±1.7   5.9 
Окоглауцин 25 mg/kg           0/57 100.0 4.1±1.5   0.0 
Гванидин 48 mg/kg           0/12 100.0 5.0±0.0   0.0 
PMO последователно         16/41***   61.0     >8.8±1.6^^ 39.0 
PGO последователно         18/42***   57.1     >9.1±1.4^^ 42.9 
PMO едновременно           0/10 100.0 3.5±0.0   0.0 
PGO едновременно           0/11 100.0 3.6±0.0   0.0 
 

Данните са получени от най-малко две повторения. MST – средно време на 

преживяване; SD – стандартно отклонение; PI – индекс на протекция;  
a Two-tailed Fisher’s exact test 
ns P > 0.05 vs Placebo 
*** P < 0.0001 vs Placebo 
b One-way ANOVA (Bonferroni’s multiple comparison post-test) 
^^ P < 0.001 vs Placebo 

 

Чувствителността на инфекциозния вирус от мозъчните проби 

на животни, заразени с CV-В3 щам Nancy, е представена в 

следващите таблици (24-26). 



34 
 

По литературни данни (Schmidtke et al., 2005, 2009) щам 

Nancy е резистентен към плеконарил, това се потвърди и при 

настоящите изследвания. Вирусни проби от мишки, заразени с 

този щам, които включват третиране с плеконарил (монотерапия и 

РМО или PGO по САА схема), както и група плацебо, демонстрират 

липса на чувствителност към веществото (IC50 >10 M). 

В таблица 24 са отбелязани стойностите на IC50 за MDL-860, 

инхибиращи репликацията на изследваните CV-B3 щам Nancy 

мозъчни изолати. При вирусът, изолиран от мишките, лекувани с 

РМО по САА схема, се наблюдава задържане в стойностите на IC50 

в първите дни и неколкократно увеличена чувствителност на 

вирусната популация изолирана в края на изследвания период. 

 

Таблица 24. Чувствителност към MDL-860 на мозъчни изолати от 
мишки, заразени с CV-B3 Nancy 

Група IC50 на MDL-860 (M) срещу CV-B3 вирус изолиран от мозъчни проби  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  0.638 1.065 - - - - - - - 
MDL-860  0.601 1.556 - - - - - - - 
PMO посл. 0.695 0.704 0.622 0.579 0.401 0.245 0.311 0.114 0.132 
 

─a 100% смъртност 

 

Индивидуалният антивирусен ефект на гванидин хидрохлорид 

спрямо изолати на CV-B3 щам Nancy е представен в таблица 25.  

 

Таблица 25. Чувствителност към гванидин хидрохлорид на 
мозъчни изолати от мишки, заразени с CV-B3 Nancy 

Група 
IC50 на гванидин хидрохлорид (M) срещу вирус изолиран от мозъчни проби  
взети на ден  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо  539.28 593.05 - - - - - - - 

Гванидин.HCl  582.47 596.56 - - - - - - - 
PGO посл. 581.14 570.93 476.91 486.22 403.97 439.20 389.89 372.48 372.50 
 

─a 100% смъртност 
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Изолатите на щам Nancy от мишки, третирани с CAA 

комбинациите, показват повишена чувствителност към оксогла-

уцин, при сравняване с пробите, взети от животните, подложени 

на монотерапия с оксоглауцин (таблица 26).  

 

Таблица 26. Чувствителност към оксоглауцин на мозъчни изолати 
от мишки заразени с CV-В3 щам Nancy 

Група 
IC50 на оксоглауцин (M) срещу вирус изолиран от мозъчни проби  
взети на ден (след вирусната инокулация) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плацебо 0.075 0.095 - - - - - - - 
Оксоглауцин  0.143 0.265 - - - - - - - 
PMO посл. 0.135 0.073 0.035 0.034 0.050 0.027 0.030 0.018 0.020 
PGO посл. 0.103 0.083 0.063 0.074 0.026 0.028 0.024 0.023 0.023 
 

─a 100% смъртност 

 

 

5. Изследване токсичността в изследваните групи при 

незаразени и при заразени с коксаки В вируси новородени 

мишки  

За изследване токсичността на тройните комбинации PGO и 

РМО в САА курс, при експериментални инфекции с CV-В1 или с CV-

B3, ежедневно е проследявано теглото на опитните животни. Също 

така е проследено и теглото на незаразени с вирус животни, които 

са третирани както с тройни последователни и едноременни 

комбинации, така и с монотерапевтични курсове със съединенията-

партньори в комбинациите. Резултатите от тези изследвания са 

представени на фигури 1-4.  

На фигура 1 е представено теглото на здрави животни, 

третирани с тройни комбинации или при самостоятелно ежедневно 

прилагане на съединенията участващи в комбинациите. При 

тройните комбинации, прилагани по САА схема и при монотерапев-

тичните курсове не се наблюдава задържане на теглото или ранна 

смърт на опитните животни. При комбинацията РМО, при която 
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съединенията се прилагат ежедневно едновременно, е наблюдавана 

ранна смърт на третираните животни.  

Ежедневно е определяно теглото на животните, заразени с CV-

B1 Connecticut-5 (фигура 2), CV-B3 Woodruff (фигура 3) и CV-B3 

Nancy (фигура 4) и третирани с изследваните тройни комбинации 

или монетерапевтични курсове. Не се наблюдава отчетливо 

повишена токсичност в групите, третирани с комбинациите PGO и 

РМО. В останалите групи се наблюдава ранна смърт, поради 

развитието на инфекцията заради липсата на ефект от лечението 

на опитните животни. 

 

PMO simult.*

PGO cons.

PMO cons.

Oxoglaucine

MDL-860

Pleconaril

Placebo

0 1 2 3 4 5 6

Body weight (grams)

 first day

 last day

 

Фигура 1. Дневно тегло на здрави неинфектирани животни 

 

Монотерапевтичният курс с плеконарил при инфекция с CV-В1 

показа отчетливо задържане на теглото на инфектираните 

новородени мишки, особено ясно изразено при групите, третирани 

с дневна доза от 200 mg/kg. Този нежелан токсичен ефект на 

веществото се избягва при прилагането му в комбинацията САА, 

особено отчетливо при дневни дози 50 и 100 mg/kg.  
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При монотерапията с плеконарил при CV-B3 също се 

наблюдава незначително задържане в теглото на третираните 

животни, към което може да има отношение и самата вирусна 

инфекция. 

 

a
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Фигура 2. Дневно тегло на заразени с CV-B1 Connecticut-5 животни, (а) 
стойности на първи ден и последен ден с живи животни; (b) тегло на жи-
вотните за всеки ден от изследвалия период. 
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Фигура 3. Дневно тегло на заразени с CV-B3 Woodruff животни, (а) 

стойности на първи ден и последен ден с живи животни; (b) тегло на 
животните за всеки ден от изследвалия период. 
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Фигура 4. Дневно тегло на заразени с CV-B3 Nancy животни, (а) стойности 

на първи ден и последен ден с живи животни; (b) тегло на животните за 
всеки ден от изследвалия период. 
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6. Сравняване ефекта на тройните САА терапевтични 

схеми при експериментални инфекции с CV-В1 и CV-B3 в 

мишки 

При съпоставяне на антивирусната активност in vivo при 

експериментални инфекции с CV-В1 и CV-В3 в новородени мишки 

(таблица 27) в групите, преминали монотерапевтичен курс на 

лечение с гванидин хидрохлорид, MDL-860 и оксоглауцин се 

наблюдава липса на значим протективен ефект или значимо 

удължаване на средното време на преживяемост (MST). Средното 

време на преживяемост в група плацебо при различните вируси 

варира в диапазона 3.5 – 4.6 дни. 

При монотерапия с плеконарил (25 mg/kg) на мишки, 

заразени с CV-В1 щам Connecticut-5 и с кардиотропния щам 

Woodruff на CV-В3, се установява протективен ефект, както и 

удължаване на MST.  

 

Таблица 27. Експериментални групи, преживяемост и протективен 

индекс при животни, заразени с CV-B1 и CV-B3 (20 MLD50) 

Група 
CV-B1 Connecticut-5 CV-B3 Woodruff CV-B3 Nancy 

Survivals/ 
Total  

MST±SD PI% 
Survivals/ 

Total  
MST±SD PI% 

Survivals/ 
Total  

MST±SD PI% 

Плацебо PBS    0/65 4.6   0.0    0/46 4.2   0.0    0/77 3.5   0.0 
Плеконарил  14/45 7.9 31.1 10/35 8.4 28.6    0/28 6.8   0.0 
MDL-860     0/40 6.8   0.0    0/34 6.7   0.0    2/34 5.7   7.4 
Оксоглауцин     0/59 5.2   0.0    0/45 4.6   0.0    0/57 4.2   0.0 
Гванидин HCl    0/23 4.5   5.0    0/29 4.0   0.0    0/12 5.0   0.0 
PMO последователно 29/59 10.2 49.2 19/43 8.9 49.1 16/41 8.8 43.2 
PGO последователно 10/32 9.1 31.3 26/46 9.2 55.1 18/42 9.1 45.8 
PMO едновременно    0/26 4.2   0.0    0/16 3.7   0.0    0/10 3.5   0.0 
PGO едновременно    0/33 4.2   0.0    0/14 3.9   0.0    0/11 3.6   0.0 

 

От данните представени в таблица 27 се вижда, че при 

прилагане на PMO и PGO по САА схема е установен изразен 

протективен ефект, наред с отчетливо удължаване на MST в 

сравнение с групите плацебо. Животните, инфектирани с CV-В1 

щам Connecticut-5 преживяват средно с над 4.5 – 5.6 дни (Р < 
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0.0001) повече от тези в група плацебо, а индексът на защита 

достига 49.2 % при САА курс с РМО и 31.3% при PGO. При групите, 

заразени с CV-B3 Woodruff и третирани с РМО и PGO по САА схема е 

наблюдавано удължаване в преживяемостта, респективно с над 4 

дни при РМО и с над 5 дни при PGO (Р < 0.0001), а процентът 

преживели животни достига 49.1% при PGO и 55.1% при РМО. При 

CV-B3 щам Nancy се регистрира защита на 43.2% от животните, 

третирни с РМО и 45.8% при PGO, както и удължаване в 

преживяемостта с над 5 дни (Р < 0.0001) и при двете изследвани 

комбинации.  

Сумарно, двете тройни комбинации и при трите вируса 

демонстрират значително изразена протективна активност, със 

сходство по отношение стойностите на времето на преживяемост – 

удължаване средно с около 5 дена, при индекс на протекция 

вариращ около 45% (между 55.1% и 31,3%). РМО по САА схема 

демонстрира най-добър ефект спрямо CV-B1 Conn-5, следван от CV-

B3 Woodruff. Комбинацията PGO, прилагана чрез САА курс има най-

силно изразен ефект при CV-B3 Woodruff, следван от CV-B3 Nancy и 

CV-B1 Conn-5. Прилагани едновременно, всеки ден, комбинациите 

РМО и PGO нямат протективен ефект. 

В таблица 28 са посочени данните от определянето на 

фенотипния маркер IС50. При сравнение на чувствителността на 

вирусните изолати от различните изследвани групи към всяко от 

съединенията-партньори с изолатите от група плацебо се забелязва 

понижена чувствителност на вируса, изолиран от мозъчните проби 

на мишки, подложени на съответния монотерапевтичен курс. В 

пълна противоположност, се установява увеличена чувствителност 

на вирусните изолати от животните, третирани с тройните 

комбинации, подавани в САА курс. 

Така, мозъчните изолати на CV-В1 от групите, подложени на 

монотерапевтичен курс с плеконарил, понижават своята 
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чувствителност към съединението с напредване на курса, като в 

края на изследвания период тя е около 12 пъти по-ниска от 

началната, т.е. налице е развитието на лекарствена резистентност. 

При мозъчните изолати на CV-В3 щам Woodruff се наблюдава 

подобна тенденция, като в края на изследвания период вирусът е 

около 7 пъти по-малко чувствителен към наличието на плеконарил 

в средата.  

 

Таблица 28. Чувствителност към ентеровирусните инхибитори на 
(a) CV-B1 мозъчни изолати; (b) CV-В3 щам Woodruff мозъчни 

изолати; (c) CV-В3 щам Woodruff, изолиран от сърце; (d) CV-В3 щам 
Nancy мозъчни изолати 
 

(a) CV-B1 мозъчни изолати 

Курс на третиране 
Промяна в IC50 на 4-ти ден спрямо последен ден 
Плеконарил MDL-860 Оксоглауцин 

Плеконарил 12↓ - - 
MDL-860 - 5↓ - 
Оксоглауцин - - - 
РМО   2↑ 7↑ 6↑ 
PGO   9↑ - 2↑ 

 

(b) CV-В3 щам Woodruff мозъчни изолати 

Курс на третиране 
Промяна в IC50 на 4-ти ден спрямо последен ден 

Плеконарил MDL-860 Оксоглауцин 

Плеконарил   7↓ - - 
MDL-860 - 2↓ - 
Оксоглауцин - -   2↓ 
РМО 11↑ 7↑ 12↑ 
PGO   5↑ - 11↑ 

 

(c) CV-В3 щам Woodruff изолиран от сърце 

Курс на третиране 
Промяна в IC50 на 4-ти ден спрямо последен ден 

Плеконарил MDL-860 Оксоглауцин 

РМО 4↑ 6↑ 5↑ 
PGO 6↑ - 9↑ 

 

(d) CV-В3 щам Nancy мозъчни изолати 

Курс на третиране 
Промяна в IC50 на 4-ти ден спрямо последен ден 

MDL-860 Оксоглауцин 

РМО 5↑ 7↑ 
PGO - 5↑ 

 

*
↑↓ - увеличена/намалена чувствителност (кратност) към съединенията, при 

сравняване между началния (4-и ден) и последния ден на изследване 

 



43 
 

Монотерапевтичните курсове с MDL-860 водят до понижаване 

на чувствителността към съединението с около 5 пъти при 

изолатите на CV-В1, с 2.5 пъти при CV-В3 Nancy и 2 пъти при CV-В3 

Woodruff. Вирусът, изолиран от сърцата на заразените с CV-В3 щам 

Woodruff животни, не изменя значително своята чувствителност към 

MDL-860.  

При терапията с оксоглауцин, също не се наблюдава сериозна 

понижение на чувствителността на изолатите към веществото. 

За разлика от монотерапевтичните групи, при вирусите, 

изолирани от животните, подложени на лечебни курсове с двете 

тройни комбинации по САА схема, се наблюдава увеличена 

чувствителност към съединенията, участващи в комбинациите. 

Прилагането в САА курс на комбинацията PGO, повишава 

чувствителността на изолатите на CV-В1 към плеконарил на 

последния ден, в сравнение с тази, наблюдавана на 4-ти ден след 

началото на курса. В края на изследвания период (12 ден), 

чувствителността към плеконарил на мозъчните изолати на CV-В3 

Woodruff е увеличена с 4 пъти, докто при изолатите от сърце, 

увеличението е около 5 пъти, сравнена с тази в първите изследвани 

дни.  

CV-В1, изолиран от последния ден на терапетичния курс с 

PGO по САА курс е с двукратно увеличена чувствителност към 

оксоглауцин, в сравнение с тази на 4-ия ден от курса. При 

изолатите на CV-В3 увеличението е между 5 и 10 пъти в зависимост 

от щама и таргетния орган, съответно около 5 пъти при мозъчни 

изолати на щам Nancy и десет пъти при щам Woodruff. Изолатите на 

щам Woodruff от сърца са с 9-кратно увеличена чувствителност към 

веществото.  

По отношение на гванидин хидрохлорид изследваните изолати 

на CV-В3 и при двата щама, изолирани от третираните с PGO 
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животни, са с леко увеличена чувствителност към съединението в 

края на курса в сравнение с началото му. 

Вирусните проби, изолирани от животни, подложени на 

лечебни курсове с РМО по САА схема, също демонстрират 

увеличена чувствителност, респективно намаление в инхибираща 

концентрация 50 (IC50) на съединенията участващи в комбинацията. 

При изследванията с плеконарил се забелязва запазване на 

чувствителността към веществото при изолатите на CV-В1 в 

началото и края на курса, докато при CV-В3 щам Woodruff има 11-

кратно увеличение при мозъчните изолати и 4-кратно при 

изолатите от сърце.  

Изолатите на третирани с РМО по САА схема животни и от 

трите щама увеличават чувстителността си към MDL-860 5-6 пъти.  

Концентрацията на оксоглауцин, която инхибира мозъчните 

изолати от мишки, третирани с РМО по САА схема е 6 пъти по-

висока на 4-ти ден сравнена с тази на последния ден при CV-В1, 7 

пъти по-висока при CV-В3 Nancy и над 10 пъти по-висока при 

мозъчните изолати на CV-В3 Woodruff.  

 

 

7. Генотипна характеристика на мозъчни изолати от 

мишки, заразени с CV-В1  

Вирусни РНК проби, изолирани от мозъчни проби на мишки, 

заразени с CV-B1 и третирани с РМО по САА схема, са подложени на 

секвениране по Sanger, за да бъдат идентифицирани възможните 

мутации, възникнали по време на лечебния курс.  

Степентта на идентичност в изследваните цели геномни 

секвенции между група плацебо и групите, третирани с антивирали 

е 99.88%. В изследваните проби са наблюдавани само нуклеотидни 

замени. Анализите на вирусните нуклеотидни (NA) (таблица 29) и 

аминокиселинни (AA) (таблица 30) последователности на всички 
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вирус-съдържащи мозъчни проби са направени при сравняване с 

данните получени за плацебо 4-ти ден.  

PМO комбинацията, прилагана по САА схема, предотвратява 

развитието на отчетлива лекарствена резистентност за разлика от 

монотерапията с плеконарил при невроинфекция у мишки, 

предизвикана от CV-В1. Секвенционният анализ на вирусни 

мозъчни изолати, на пробите от монотерапевтичния курс с 

плеконарил, показва повишен брой мутации в региона 2С, поява на 

нуклеотидно заместване в първата бримка на IRES в 5’-UTR и 

аминокиселинна замяна в региона 2А. Втората и третата 

аминокиселинни замени стават в протеин, който индуцира и е 

свързан с реаранжиране на вътреклетъчните мембрани. Протеин 2С 

има отношение към свързването на РНК, нуклеотид свързващата и 

NTP-азна активности. 

При проследяване влиянието на РМО курса се откриват 

различни нуклеотидни субституции, както следва: (i) мутация в 

шестата бримка на 5’-UTR IRES; (ii) мутация в 2A региона; (iii) 

липса на мутации водещи до АА замени във VP3/531, 2A/945  и 

2C/1392, представени в пробите от монотерапевтичните курсове (с 

MDL-860 и плеконарил). Наблюдаваните мутации водят до 

възпрепятстване на развитието на резистентност към всяко от 

съединенията включени в САА комбинацията (отчетена е по-висока 

чувствителност на вируса към съединенията) и към развитието на 

лекарствена резистентност при монотерапевтичните групи с 

плеконарил, MDL-860 и оксоглауцин. Възможно е квазивидове или 

единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs), които не се откриват 

в данните от геномното секвениране, да играят роля в 

наблюдаваните и описани по-горе феномени. Мутации в 

нуклеотидните последователности на 2A и 2C регионите биха могли 

да променят нивата на резистентност и чувствителност в 

зависимост от използваните съединения и начин на прилагане.  
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Таблица 29. Нуклеотидни замени в РНК изолирана от CV-B1 
3
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Таблица 30. Аминокиселинни замествания 

 

 AA замествания 
Място на AA 

371 531 767 939 942 945 1392 1400 1405 

Вирусни протеини VP3 VP3 VP1 2A 2A 2A 2C 2C 2C 

Плацебо 4-ти ден R V T P Y H R L I 

PMO 4-ти ден Q V T P Y H R L T 

PMO 13-ти ден R V T S Y H R L T 

Плеконарил 4-ти ден R V T P H H R L T 

Плеконарил 13-ти ден R V T P Y R R P T 

MDL-860 4-ти ден R V T P Y H R L T 

MDL-860 7-ми ден R I T P Y H K L T 

Оксоглауцин 4-ти ден R V S P Y H R L T 
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ИЗВОДИ 

1. Определен е характерът на ефекта на двойни комбинации на 

ентеровирусните инхибитори плеконарил, МDL-860, 

оксоглауцин и гванидин.HCl спрямо CV-B1 и CV-В3 in vitro (в 

клетки HEp-2) показва,че срещу CV B1 комбинациите Р+М и 

М+О са адитивни, а останалите – синергични; срещу CV 

В3/Woodruff всички комбинации са синергични с изключение 

на Р+О (адитивна); спрямо CV-В3/ Nancy M+O e синергична, 

а M+G – адитивна.  

 

2. Разработеният терапевтичен курс по схемата на 

последователно алтернативно въвеждане (CAA) на тройни 

комбинации от инхибитори на ентеровирусната репликация – 

PGO и РМО - при експериментални инфекции с вируси 

коксаки В1 и В3 в новородени мишки, заразени с висока 

инокулационна доза (20 МLD50), показва изразен протективен 

ефект - намалена смъртност и удължаване на средното време 

на преживяване.  

 

3. Доказаната висока ефективност на тройните комбинации 

PGO/РМО, прилагани в последователен алтернативен курс 

(САА), е в пълен контраст с липсата на активност на тези 

комбинации, въвеждани едновременно ежедневно.  

 

4. Курсът с плеконарил в целия диапазон на дневни дози 25 - 

200 mg/kg потиска растежа (теглото) на новородените мишки, 

достигащ максимум при 200 mg/kg. Този ефект се преодолява 

с комбинациите PGO/РМО в CAA курс 

 

5. Монотерапевтичните курсове с MDL-860, оксоглауцин и 

гванидин хидрохлорид не показват самостоятелен 
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антивирусен ефект при изследваните ентеровирусни 

инфекции. 

 

6. При определяне на фенотипния маркер IC50 на вирусното 

потомство, изолирано от таргетните органи на заразените и 

третирани с тройната комбинация по САА курс животни, се 

възпрепятства развитието на резистентност към тях и се 

установява отчетливо повишаване на чувствителността към 

съединенията-партньори. 

При изолатите, получени от монотерапевтичните групи, се 

наблюдава развитие на резистентност към съответното 

вещество.  

 

7. Секвенционният анализ на CV-B1 изолиран от третираните с 

комбинацията РМО прилагана по САА схема животни, показва 

следните промени, определящи повишената чувствителност 

на вируса към съответните вирусни инхибитори: (1) 

нуклеотидно заместване в 6-та бримка на IRES в 5’-UTR; (2) 

мутация в 2А региона и (3) липса на мутации (с АА замени) 

във VP3, 2A и 2C, налични в пробите от монотерапевтичните 

курсове.  
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ПРИНОСИ 

 

1. Разработен е експериментално нов метод за химиотерапия на 

ентеровирусните инфекции, перспективен за клинично 

изпитание с оглед лечебно приложение: последователно 

алтернативно прилагане (САА) на тройни комбинации от 

ентеровирусни инхибитори. 

Курсът на третиране по схемата САА представлява нов, 

оригинален подход изобщо в химиотерапията на вирусните 

инфекции.  

 

2. За първи път е изследван е ефектът in vitro на двойни 

комбинации от анти-ентеровирусни инхибитори, съдържащи 

плеконарил върху репликацията на коксакивируси – В1 и В3. 

 

Представените изследвания показват изразена ефективност на 

предложения нов подход за комбинирано приложение на 

инхибитори на ентеровирусната репликация: лечебен курс чрез 

последователно алтернативно приложение на съединенията. Курсът 

САА следва да се изтъкне като перспективен за химиотерапия и 

химиопрофилактика на ентеровирусните инфекции.  

Курсът на третиране по схемата САА представлява нов, 

оригинален подход изобщо в химиотерапията на вирусните 

инфекции. 
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