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Studiul efectelor galantaminei asupra receptorului nicotinic de acetilcolină si 

asupra bistratului lipidic artificial (BLM) 

 

 Introducere 

 Cercetările care fac obiectul prezentului proiect sunt adresate acŃiunii unor substanŃe 
farmacologice – galantamina şi ginkgolida B – asupra fenomenelor de activare şi desensibilizare ale 
receptorilor nicotinici de tip periferic. Tinând seama de faptul că ansamblul membrană-receptor 
realizează un sistem funcŃional interdependent, şi că modularea neurotransmisiei se poate realiza nu 
doar prin afectarea directă a unei proteine-receptor ci şi prin interferenŃa cu mediul lipidic al bistratului 
membranar în care receptorul este inserat, ne-am propus sa utilizăm metode electrofiziologice specifice 
pentru fiecare etaj interesat (membrane lipidice artificiale pe suport solid, bistraturi lipidice artificiale 
tip black lipid membranes, patch-clamp), combinate cu modelarea teoretică a ipotezelor funcŃionale 
sugerate de rezultatele experimentale. 
 Receptorul nicotinic de ACh (nAChR) este un canal ionic ligand-dependent, cu o structură 
pentamerică, fiind format din mai multe tipuri de subunităŃi (denumite α, β, γ, δ, ε). Receptorul 
nicotinic de ACh prezintă două situsuri de legare a acetilcolinei, situate pe subunităŃile α. Mecanismul 
de deschidere a canalului ionic al nAChR nu este complet cunoscut. Pe lângă ACh şi nicotină, o serie de 
substanŃe se pot lega de receptorul nicotinic de ACh prin mecanisme competitive sau necompetitive, 
stimulându-l, cu apariŃia consecutivă a fenomenelor colinergice. Se cunoaste faptul că galantamina 

(GAL) potenŃează alosteric transmisia nicotinică, având efect facilitator la nivelul SNC, prin aceasta 
având capacitatea de a ameliora deficite de învăŃare în studii efectuate pe animale de laborator. Însă, 
până în prezent, nu au fost raportate date privind efectele galantaminei asupra desensibilizarii nAChR. 
 În această fază a proiectului ne-am propus, folosind tehnicile patch-clamp şi BLM (black 
lipid membrane), efectuarea unor experimente privind mecanismele de acŃiune a galantaminei asupra 
desensibilizării receptorului nicotinic de ACh şi, respectiv, asupra membranelor lipidice artificiale. 
  
 

Studiul efectelor galantaminei asupra receptorului nicotinic de acetilcolină 
  
Materiale şi metodă 
 
 Metoda patch-clamp (Axon Guide, 2003) (descrisă în raportul in extenso) permite măsurarea diferenŃei 
de potenŃial dintre un electrod ataşat celulei în (diferite configuraŃii) şi un electrod situat în soluŃia din exteriorul 
celulei. Măsurătorile pe care le-am efectuat au fost realizate în configuraŃia voltage clamp. 
 Culturi de celule. Celule ale liniei de rabdomiosarcom caucazian uman TE 671 (ECACC No. 
89071904) au fost cultivate în mediu DMEM (Dulbecco’s modified eagle medium, cu GlutaMAXTMI şi 
concentraŃie crescută de glucoză 4.5 g/l, şi fără piruvat de sodiu, GIBCO-Invitrogen), suplimentat cu 10 % (v/v) 
ser bovin fetal şi antibiotice (50 I.U/ml penicilină şi 50 U.G/ml streptomicină). Culturile au fost menŃinute la 37ºC 
în atmosferă umidificată (aer) cu un conŃinut de 5% CO2. La fiecare 4-5 zile au fost efectuate subculturi prin 
tripsinizare, în momentul în care culturile au atins ~50-60% confluenŃă. 
 Electrofiziologie. Măsurătorile electrofiziologice, prin metoda patch-clamp, au fost efectuate la 24-72 
ore după subcultură cu ajutorul unui amplificator Axopatch 200A (Axon Instruments), în condiŃii de voltage 

clamp, în configuraŃia whole-cell (Hamill et al., 1981). PotenŃialul electric al membranei a fost menŃinut la -70 
mV în timpul măsurătorilor. Toate experimentele au fost efectuate la temperatura camerei. 
  SubstanŃe şi soluŃii. CurenŃii celulari au fost măsuraŃi în soluŃia de baie cu compoziŃia (în mM): 135 
NaCl, 3 KCl, 2 CaCl2, 2 MgCl2, 30 HEPES (pH 7.4/NaOH), la care s-a adăugat CdCl2 în diferite concentraŃii (10 
µM, respectiv 50 µM) într-un grup separat de experimente. SoluŃia din pipete a conŃinut (în mM): 140 CsCl, 1 
MgCl2, 1 CaCl2, 5 HEPES, 11 EGTA (pH 7.2/CsOH). SoluŃiile de ACh, GAL (solubilizate în soluŃie de baie) au 
fost preparate proaspăt înaintea experimentului din soluŃii stoc cu concentraŃia 1 mM, menŃinute îngheŃate. Toate 
substanŃele au fost procurate de la Sigma. Alte detalii sunt prezentate în raportul in extenso. 
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Rezultate şi discuŃii 
 
 Datele noastre au confirmat efectul de potenŃare alosterică raportat pentru GAL, asa cum s-a 
raportat in prima fază a proiectului. În continuare prezentăm rezultatele privind desensibilizarea 
nAChR.   
 Efectele GAL asupra desensibilizării. La aplicarea ACh in absenŃa GAL, indiferent de 
concentraŃie şi de protocolul de stimulare tendinŃa curenŃilor este de a scădea la aplicaŃii succesive (sau, 
daca intervalul dintre aplicaŃii este mai mare de 20-30 de secunde, de a rămâne neschimbaŃi). PrezenŃa 
GAL în coaplicaŃie modifică tiparul de răspuns celular la stimulări repetate, indiferent de protocolul de 
stimulare utilizat.  
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Fig. 1. Tipuri de răspunsuri whole-cell obŃinute la coaplicarea de ACh şi GAL. A. Fără diferenŃe semnificative 
între aplicarea de ACh şi ACh + GAL; B. Desensibilizare mai putin accentuată în prezenŃa GAL; C. Desensibilizarea 
mai accentuată în prezenŃa GAL; D. Creşterea valorii maxime a curenŃilor la coaplicarea ACh+GAL, după o iniŃială 
desensibilizare indusă de ACh aplicată singură. 
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 Am identificat patru tipuri generale de răspuns la stimulare simultană ACh + GAL, pentru 
diferite protocoale de stimulare, evaluate comparativ cu un traseu control obŃinut prin stimulare 
exclusiv cu ACh în aceeaşi concentraŃie. 
 Într-un număr mic de situaŃii, pentru concentraŃii mici de GAL (0.1 µM) şi doar pentru 
anumite protocoale de stimulare testate (5 secunde între aplicaŃii) şi anumite concentraŃii de ACh (10 
µM şi 20 µM), nu se observă diferenŃe semnificative între traseele înregistrate în prezenŃa şi în absenŃa 
GAL (Fig. 1).  
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Fig. 2. Curbe de desensibilizare ale receptorilor nicotinici pentru diferite combinaŃii de concentraŃii de ACh 
şi GAL. A. ACh 10 µM, GAL 0.1 µM, 0.5 µM, 1 µM, 5 µM; B. ACh 20 µM, GAL 0.1 µM, 0.5 µM, 1 µM, 5 µM; C. 
ACh 30 µM, GAL 0.1 µM, 0.5 µM, 1 µM, 5 µM; D. ACh 40 µM, GAL 1 µM, 5 µM; E. ACh 50 µM, GAL 1 µM, 
2.5 µM, 5 µM; F. ACh 100 µM, GAL 5 µM. Punctele reprezintă datele experimentale (± SE), iar liniile curbele 
obŃinute prin fitarea datelor experimentale cu o funcŃie teoretică, exponenŃială. Numărul de celule pentru fiecare tip 
de experiment este precizat în legenda figurii 
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 În restul situaŃiilor se observă fie desensibilizare mai puŃin accentuată (ACh 20 µM şi 30 µM 
+ GAL 0.5 µM, interval de stimulare 5 sec respectiv 2.5 sec), fie desensibilizare mai accentuată (ACh 
30 µM + GAL 0.1 µM, stimulare la 5 sec), fie chiar o creştere a amplitudinii maxime a curenŃilor 
whole-cell la costimulare ACh+GAL (20 µM + 5 µM, interval de stimulare 15 sec), după o 
desensibilizare iniŃială prin stimulare exclusiv cu ACh.  
 Am obŃinut rezultate reproductibile cu următorul protocol de stimulare: aplicaŃii ale ACh timp 
de 1 secundă, urmate de un interval de wash-out de 5 secunde, pentru toate concentraŃiile testate.   
În absenŃa GAL, ACh induce desensibilizare a receptorilor într-o manieră dependentă de concentraŃie 
(Fig. 2). Amplitudinea maximă a curenŃilor nicotinici scade exponenŃial între aplicaŃii succesive în 
cadrul aceluiaşi tren de stimulare, observându-se diferenŃe la concentraŃii diferite de ACh atât între 
constanta de timp a exponenŃialei (τ, s) cât şi între desensibilizarea staŃionară (reflectată de platoul 
exponenŃialei).  Nu se observă diferenŃe statistic semnificative între curbele obŃinute pentru ACh 10 µM 
şi pentru ACh 20 µM. La concentraŃii mai mari desensibilizarea receptorilor este mai marcată, însă nu 
depinde liniar de concentraŃia de ACh. Dacă pentru 30 µM şi 40 µM gradul de desensibilizare creşte 
progresiv cu concentraŃia, comparativ cu curbele obŃinute la 10 µM, la 50 µM ACh valoarea platoului se 
înscrie în intervalul dintre curbele obŃinute pentru 10-20 µM şi 30 µM. Crescând concentraŃia la 100 µM 
ACh, gradul de desensibilizare creşte din nou comparativ cu 50 µM, fără a depăşi însă valoarea maximă 
observată în intervalul de concentraŃii testat, obŃinută pentru 40 µM ACh. Coaplicarea de GAL 
împreună cu ACh 10 µM nu induce diferenŃe semnificative la concentraŃia de 0.1 µM, pentru ca la 0.5 
µM GAL să notăm cea mai scăzută desensibilizare a receptorilor nicotinici. Gradul de desensibilizare 
creşte proporŃional cu concentraŃia de GAL astfel încât la 5 µM desensibilizarea este mai accentuată 
faŃă de situaŃia control.  
 Comparativ cu rezultatele obŃinute la 10 µM, în cazul ACh 20 µM modelul de răspuns la 
creşterea concentraŃiei de GAL este inversat, efectul GAL de diminuare a desensibilizării receptorilor 
nicotinici fiind mai pronunŃat la concentraŃii mai mari de GAL; este de notat relaŃia inversă (relativ la 
concentraŃia de GAL) între viteza de desensibilizare (reflectată de constanta de timp τ), care creşte cu 
concentraŃia de GAL, şi desensibilizarea staŃionară, care scade cu concentraŃia de GAL. 
 Asemănător rezultatelor obŃinute pentru 20 µM ACh, creşterea concentraŃiilor de GAL duce la 
o desensibilizare mai puŃin accentuată a receptorilor ca răspuns la stimularea cu ACh 30 µM; viteza de 
desensibilizare (reflectată de τ) scade cu creşterea concentraŃiei de GAL pentru toate concentraŃiile 
testate. În coaplicare cu ACh 40 µM, GAL are efecte semnificative asupra desensibilizării doar la 
concentraŃia de 5 µM în timp ce curba de desensibilizare în prezenŃa a 1 µM GAL urmează îndeaproape 
răspunsul obŃinut la aplicarea de ACh 40 µM singură (experimentul control). Nici în prezenŃa ACh 50 
µM, GAL 1 µM nu induce diferenŃe semnificative faŃă de control. Un răspuns de diminuare a 
desensibilizării se observă în prezenŃa GAL 5 µM. Este evidentă însă dependenŃa neliniară a 
desensibilizării de concentraŃia de GAL, deoarece GAL 2.5 µM induce o desensibilizare mai accentuată 
comparativ cu aplicaŃia de ACh singură. Am testat o singură concentraŃie de GAL, 5 µM, în combinaŃie 
cu ACh 100 µM, fiind observată din nou o desensibilizare mai puŃin semnificativă comparativ cu traseul 
control. 
 Efectul inhibitorului metilcaconitina. PrezenŃa inhibitorului nicotinic competitiv 
metilcaconitina (MLA) determină, pe lângă efectul aşteptat de scădere a amplitudinii curenŃilor whole-

cell, două rezultate interesante: (i) coaplicarea de MLA a indus modificarea curbei de desensibilizare a 
receptorilor stimulaŃi cu pulsuri de ACh 20 µM şi (ii) în prezenŃa a 100 nM MLA, GAL 5 µM nu a mai 
exercitat efectul de prevenŃie a desensibilizării induse de 20 µM ACh (Fig. 3). Presupunând că MLA 
acŃionează exclusiv ca inhibitor competitiv, prezenŃa sa în coaplicaŃie cu ACh ar trebui să ducă la 
scăderea numărului de canale ionice deschise la nivelul unei celule, deci la scăderea amplitudinii 
curenŃilor whole-cell, fără a influenŃa însă curba de desensibilizare a acestora. 
 Datele noastre indică însă o diferenŃă semnificativă între curba de desensibilizare în prezenŃa 
inhibitorului comparativ cu ACh aplicată singură. Mai mult, prezenŃa MLA influenŃează şi răspunsul 
celular la coaplicarea de ACh şi GAL. 
 Curbele de desensibilizare în prezenŃa MLA prezintă o tendinŃă de stabilizare la aceeaşi 
valoare platou (efect evident pentru combinaŃia ACh + GAL + MLA, mai puŃin evident pentru 
combinaŃia ACh + MLA, datorită insuficienŃei datelor experimentale disponibile). În ipoteza acestei 
tendinŃe de stabilizare a receptorilor la acelaşi nivel de desensibilizare staŃionară, o explicaŃie posibilă a 
acestui efect ar fi că MLA nu inhibă o anumită subpopulaŃie de receptori nicotinici din celulele TE 671, 
subpopulaŃie care prezintă un model distinct de desensibilizare.   
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Fig. 3. Efectul inhibiŃiei competitive cu MLA asupra desensibilizării induse de ACh 20 µM, în prezenŃa şi în 
absenŃa GAL 5 µM. 
  
 În acest caz, diferenŃa dintre curbele de desensibilizare în prezenŃa şi în absenŃa GAL s-ar 
datora acestei subpopulaŃii de receptori neinhibaŃi. O altă ipoteză posibilă ar fi o acŃiune directă a MLA 
asupra fenomenului de desensibilizare prin legare la unul sau mai multe situsuri modulatoare, acŃionând 
competitiv cu GAL şi cu afinitate mai mare la nivelul acestor situsuri (ceea ce ar explica diferenŃa foarte 
mică între curbele de desensibilizare în prezenŃa MLA ± GAL). 
 Efectele asupra cineticii de tranziŃie. Rezultatele noastre confirmă dependenŃa directă a 
desensibilizării de concentraŃia de agonist nicotinic până la concentraŃia de 40 µM de ACh, pentru ca la 
valori mai mari (50 µM şi 100 µM) să se observe aparent surprinzător o desensibilizare mai puŃin 
pronunŃată a receptorului. Această variaŃie poate fi explicată prin existenŃa mai multor stări de 
desensibilizare diferite, determinate de existenŃa mai multor situsuri modulatoare prin care ACh 
reglementează tranziŃia proteinei receptor între diferite stări conformaŃionale cu comportament diferit 
din punctul de vedere al desensibilizării. Tipul de protocol pe care noi l-am utilizat aduce informaŃii 
suplimentare asupra cineticii de tranziŃie a receptorului între stările desensibilizate şi afinităŃii 
situsurilor modulatoare pentru ACh. 
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Fig. 4. DependenŃa parametrilor de desensibilizare τ şi Iss de concentraŃiile de ACh şi GAL. A. DependenŃa 
parametrului τ de concentraŃia de ACh, pentru diferite concentraŃii de GAL; B. DependenŃa parametrului τ de concentraŃia 
de GAL, pentru diferite concentraŃii de ACh; C. DependenŃa parametrului Iss de concentraŃia de ACh, pentru diferite 
concentraŃii de GAL; D. DependenŃa parametrului Iss de concentraŃia de GAL, pentru diferite concentraŃii de ACh. 
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 Astfel, este posibil ca la concentraŃii mici de ACh să fie legate situsuri de legare cu afinitate 
mai mare, corelate cu un timp de viaŃă mai lung al receptorului în stare desensibilizată. Desensibilizarea 
observată experimental ar fi deci proporŃională cu concentraŃia, până la un anumit prag. La depăşirea 
acestui prag de concentraŃie, ACh se poate lega de alte situsuri modulatoare, cu afinitate mai mică 
pentru ACh şi posibil corelate cu un timp mai scurt de viaŃă a receptorului în stare desensibilizată. În 
condiŃiile unei stimulări continue, variaŃiile datorate timpilor diferiŃi de existenŃă a receptorilor în stările 
respective de desensibilizare nu sunt vizibile datorită existenŃei permanente de agonist disponibil, şi 
efectul observat este strict proporŃional cu concentraŃia de ACh. Dacă stimularea este secvenŃială, cum 
este cazul protocolului nostru, intervalul liber între aplicaŃii consecutive este suficient de lung pentru a 
permite revenirea receptorilor aflaŃi în stări de desensibilizare cu durata de viaŃă mai scurtă, astfel încât 
efectul măsurat se datorează doar unei subpopulaŃii de receptori desensibilizaŃi (cei cu timp de viaŃă mai 
lung) şi poate sugera o desensibilizare aparent mai mică la o concentraŃie mai mare de ACh. VariaŃiile 
cu concentraŃia de ACh ale constantelor de timp exponenŃiale τ, indicatori ai vitezei de desensibilizare, 
reprezintă un argument suplimentar pentru implicarea mai multor mecanisme moleculare în fenomenul 
de desensibilizare a receptorilor (Fig. 4). 
 Pe baza datelor noastre experimentale propunem un mecanism de acŃiune a GAL asupra 
desensibilizării receptorilor nicotinic care porneşte de la ipoteza că efectul de potenŃare alosterică al 
GAL este probabil asociat cu stabilizarea receptorilor în stări diferite (corespunzătoare unor conformaŃii 
diferite şi profile conductive diferite), care probabil se comportă diferit şi din punct de vedere al 
desensibilizării. În această ipoteză, efectele GAL pot fi explicate printr-o acŃiune de modulatoare a GAL 
exercitată predominant asupra populaŃiei de receptori cu afinitate mai mică pentru ACh (care vor avea 
însă o afinitate crescută faŃă de GAL). Consecutiv legării GAL şi în concordanŃă cu efectul acesteia de 
potenŃare alosterică, această populaŃie îşi va creşte afinitatea pentru ACh, iar afinitatea pentru ACh a 
acestei populaŃii de receptori depinde direct de concentraŃia de GAL. La o concentraŃie mică de GAL, 
respectiv 0.1 µM, afinitatea celei de a doua populaŃii pentru ACh nu creşte suficient de mult astfel încât 
să se înregistreze diferenŃe semnificative între desensibilizarea de stare staŃionară măsurată. Odată cu 
creşterea concentraŃiei de GAL la 0.5 µM – 1 µM, legarea ACh la a doua populaŃie de receptori creşte 
prin creşterea afinităŃii acesteia pentru ACh. Aceste efecte sunt cel mai evidente la concentraŃii de ACh 
10 µM – 30 µM, unde cea de a doua populaŃie de receptori nu este activată în absenŃa GAL datorită 
afinităŃii sale scăzute pentru ACh, astfel încât în prezenŃa GAL prin protocolul nostru de stimulare se 
măsoară o desensibilizare aparent mai mică la aceste combinaŃii de concentraŃii. La concentraŃii de ACh 
mai mari (50 µM, 100 µM) diferenŃele nu mai sunt evidente, deoarece această a doua populaŃie era 
stimulată şi în absenŃa GAL. Creşterea şi mai mult a concentraŃiei de GAL este corelată probabil cu 
legarea GAL şi de prima populaŃie de receptori, cu afinitate mai mare pentru ACh şi mai mică pentru 
GAL, crescând uşor afinitatea acesteia pentru ACh. Acest efect este însă semnificativ doar la 
concentraŃii mici de ACh (10-20-30µM), unde se traduce printr-o desensibilizare aparentă, măsurată, 
mai accentuată. 
 Corelând observaŃiile asupra valorilor de desensibilizare staŃionară observate cu datele asupra 
vitezei de desensibilizare, faptul că tendinŃa vitezei de desensibilizare este de a se stabiliza la un platou 
sugerează ideea că la concentraŃii mari se atinge un echilibru între populaŃiile de receptori implicate în 
desensibilizare, ceea ce concordă cu mecanismul propus de acŃiune a GAL. 
 ExplicaŃia noastră se bazează deci pe ideea existenŃei mai multor populaŃii de receptori 
nicotinici, cu afinităŃi diferite pentru agonişti şi modulatori şi cu comportament de desensibilizare 
diferit, consecinŃă a unei stări iniŃiale diferite, iar legarea GAL modulează contribuŃiile relative ale 
diferitor subpopulaŃii de receptori la fenomenul global de desensibilizare. 
 
 
Concluzii 
 

�   Aplicarea de pulsuri de Ach în trenuri de stimulare induce desensibilizarea receptorilor 
nicotinici, obiectivată prin scăderea progresivă a amplitudinii curenŃilor whole-cell. Utilizarea 
unui protocol de aplicare discontinuu induce un răspuns neliniar la creşterea concentraŃiei de 
Ach. Desensibilizarea creşte progresiv cu concentraŃia până la un prag de concentraŃie (40 µM, 
în experimentele pe care le-am efectuat), pentru ca la creşterea ulterioară a concentraŃiei de 
ACh să se observe o desensibilizare mai puŃin accentuată. 

� Rezultatele noastre sugerează existenŃa unor situsuri modulatoare ale desensibilizării, cu 
afinitate diferită la ACh. La concentraŃii mici de ACh este posibil să fie activate situsuri 
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modulatoare cu afinitate mare pentru ACh, dar care induc desensibilizare mai persistentă 
(durata de revenire a receptorilor mai mare decât intervalul între stimulările succesive din 
cadrul unui tren de aplicaŃii); la concentraŃii mai mari sunt activate situsuri cu afinitate mai 
mică, dar asociate cu revenire mai rapidă din desensibilizare, astfel încât efectul aparent la o 
stimulare discontinuă este de diminuare a desensibilizării. 

� Coaplicarea de pulsuri GAL + ACh induce modificări ale profilului de desensibilizare 
comparativ cu controlul, indiferent de combinaŃia de concentraŃii. Tipul de răspuns la 
coaplicaŃia GAL-ACh depinde direct de durata aplicaŃiei, intervalul între aplicaŃii şi combinaŃia 
de concentraŃii aplicată. Gradul de desensibilizare şi viteza de desensibilizare nu depind liniar 
nici de concentraŃia de GAL, nici de concentraŃia de ACh, şi nu sunt corelate nici cu o anumită 
stoechiometrie a aplicării 

� Rezultatele noastre pot fi explicate în ipoteza existenŃei a două populaŃii de receptori cu afinităŃi 
diferite pentru ACh şi GAL (situsurile cu afinitate mare şi asociate cu desensibilizare de durată 
mai lungă au afinitate mică pentru GAL, şi invers). Ipoteza este susŃinută de profilul ciclic 
observat în variaŃia parametrilor de desensibilizare (grad şi viteză) raportată la concentraŃia de 
ACh sau GAL 
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Studiul efectelor galantaminei bistratului lipidic artificial (BLM) 

 
Material şi metodă 

 
Metoda BLM. Metoda BLM (pentru detalii vezi Bamberg et al, 1979) presupune construcŃia unei 

membrane artificiale lipidice pe un orificiu cu diametrul de aproximativ 1 mm, situat pe peretele despărŃitor dintre 
două compartimente ale unei cuve de teflon. Cele două compartimente sunt umplute cu soluŃii electrolitice, iar 
omogenitatea este asigurată prin prezenŃa unor agitatori magnetici. Formarea membranei este urmărită cu ajutorul 
unei oglinzi aşezate la un unghi de 45° faŃă de peretele despărŃitor, şi al unei lupe. Metoda permite măsurarea  în 
dinamică a parametrilor electrici ai membranei artificiale (capacitate, conductanŃă) cu ajutorul unor electrozi de 
Ag/AgCl2 introduşi în compartimente separate umplute cu soluŃii electrolitice, care comunică prin intermediul 
unor punŃi de agar cu cele două compartimente ale cuvei. Unul dintre electrozi este conectat la un generator de 
funcŃii, iar cel de-al doilea la un amplificator. Semnalele electrice filtrate şi amplificate pot fi urmărite pe 
ecranului unui osciloscop.  

SubstanŃe şi soluŃii. Diphytanoilfosfatidilcolina (soluŃie în cloroform - Avanti Chemicals, Birmingham, 
AL) a fost preparată ca soluŃie în hexan 0.5%, din care s-au utilizat 4 µl x 2 pentru impregnarea orificiului cuvei 
de teflon, pe fiecare parte a peretelui despărŃitor, şi ca soluŃie în decan 1.5% + 0.025% octadecilamină (Riedel-de-
Haen, Hannover, Germania), din care s-au utilizat 3-4 µl pentru formarea unei membrane lipidice artificiale. Cele 
două compartimente ale cuvei BLM au fost umplute cu câte 1.5 ml soluŃie NaCl 100 mM + HEPES 20 mM. Toate 
experimentele au fost efectuate la pH 7 şi la temperatura camerei. SubstanŃele folosite: NaCl (Merk, 99%), 
HEPES (Sigma). pH–ul a fost ajustat cu TRIS (Sigma), in apa ultrapura; inainte de folosire, soluŃiile au fost 
filtrate prin filtru de celuloză-acetat, 0.2µm (Sartorius). Galantamina (Galantamina hidrobromid, Sigma) a fost 
preparata sub forma de stocuri de 10 mM, 500 mM, 50uM în apă ultrapură, si adaugata in solutia din cuve, 
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bilateral, in cantitate corespunzătoare pentru a atinge concentraŃiile dorite. Pentru formarea membranelor lipidice 
s-au utilizat: PCOA, DOPG, PC+CHOL10% (1) PCOA: Difitanoil-fosfatidil-colina (Avanti Polar Lipids) 
stabilizată cu octadecilamină, 2) PCOA+CHOL10%: Difitanoil-fosfatidil-colina (vezi mai sus) + 10% (v/v) 
colesterol (Sigma) 3) DOPG: 1,2-Dioleil-sn-Glicero-3-[fosfo-rac-(1-glicerol)] (Avanti Polar Lipids) . Solutiile 
lipidice au fost preparate din stocurile de lipide de la producător, prin dizolvare in nDecan (Fluka, 99%) in curent 
de azot gazos pentru a preveni oxidarea.  

Protocol de lucru. Am urmărit variaŃia parametrilor electrici (capacitate, conductanŃă) ai membranei 
lipidice artificiale în prezenŃa unor concentraŃii progresiv crescute de galantamină, între 0.05 şi 1000 µM. După 
stabilizarea electrică a membranei (constatată prin lipsa de variaŃie a capacităŃii şi conductanŃei măsurate de trei 
ori consecutiv, la intervale de 10 minute), în soluŃia din cuve s-a adăugat, bilateral, o cantitate corespunzătoare din 
soluŃia stoc de galantamină, pentru a se atinge concentraŃia dorită. ConcentraŃia de galantamină din 
compartimentele cuvei de BLM a fost crescută la intervale constante de timp, şi s-a urmărit în dinamică evoluŃia 
capacităŃii şi conductanŃei membranare. 

Prelucrarea datelor experimentale. Pentru fiecare măsurătoare în parte, valorile capacităŃii şi conductanŃei 
membranare au fost normalizate prin raportare la valorile acestor parametri înainte de adăugarea galantaminei (C0 
– capacitatea membranară iniŃială, G0 – conductanŃa membranară iniŃială). Pentru fiecare tip de experiment, datele 
obŃinute pentru 2-3 membrane diferite au fost mediate. Prelucrarea statistică a datelor a fost realizată cu pachetul 
software OriginPro 7.0. 
 
Rezultate şi discuŃii 
 
 Membranele construite din PC+colesterol au prezentat un grad mare de instabilitate care nu a 
permis efectuarea măsurătorilor prin metoda BLM (membranele s-au rupt într-un interval de timp de 
maximum 15 minute de la debutul experimentului; n = 3). Rezultatele prezentate în continuare se referă 
la membranele alcătuite din PCOA şi DOPG. 
 Modificările capacităŃii membranelor lipidice artificiale în prezenŃa GAL au fost discrete, 
indiferent de tipul de lipid utilizat pentru construcŃia membranei (Fig. 5A). La concentraŃii mai mici de 
100 µM GAL se observa fluctuaŃii ale valorilor capacităŃii membranare în jurul capacităŃii iniŃiale, 
pentru ca la concentraŃii mai mari de 200 µM, pentru ambele lipide testate, capacitatea membranară să 
crească uşor cu un profil de creştere asemănător. Daca fluctuaŃiile capacităŃii membranare la 
concentraŃii mici de GAL sunt analizate mai în detaliu (Fig. 5B) observăm cum profilele de variaŃie 
pentru cele două lipide sunt similare, dar în oglindă – se observă, în cazul PCOA; un maxim de 
capacitate la o concentraŃie de 0.5 µM GAL, căruia îi corespunde un minim de capacitate atunci când 
lipidul utilizat este DOPG. 
 

  
A B 

Fig. 5. VariaŃia capacităŃii membranare a unui bistrat lipidic artificial în funcŃie de concentraŃia de GAL aplicată, 
pentru două lipide diferite: PCOA si DOPG. A. VariaŃia capacităŃii pentru concentraŃii între 0.05 µM şi 500 µM 
GAL; datele sunt prezentate pe o scară logaritmică; B. VariaŃia capacităŃii membranare la concentraŃii mici de 
GAL (0 – 20 µM). 
 
 Valorile conductanŃei membranare variază asemănător, pentru cele două lipide testate, până la 
concentraŃia de 5 µM GAL (Fig. 6), conductanŃa scăzând iniŃial pentru a atinge un platou la concentraŃii 
mai mari de 100 nM. Peste acest prag observăm o creştere a conductanŃei membranelor de PCOA (cu 
uşoară depăşire a conductanŃei iniŃiale, dinaintea aplicării GAL) şi o scădere a conductanŃei 
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membranelor de DOPG. În ambele cazuri, o valoare platou se atinge la concentraŃii de GAL mai mari 
de 50 µM. Modificările parametrilor electrici ai membranelor lipidice, în prezenŃa GAL aplicată în 
soluŃia din cuve, indică existenŃa unei interacŃiuni între această substanŃă şi lipidele membranare. 
Profilurile de variaŃie ale acestor parametri în funcŃie de concentraŃia de GAL ne oferă indicii referitoare 
la mecanismul – sau mecanismele – care intervin în aceste interacŃiuni. Natura acestor mecanisme este 
complexă: poate fi vorba atât de inserŃia GAL în bistratul lipidic, cu modificări consecutive ale 
capacităŃii membranare (efect geometric + modificarea parametrilor de material – permitivitatea 
mediului), cât şi de fenomene de interfaŃă lipid – soluŃie (ataşarea GAL la suprafaŃa membranei). 
 
 

 
Fig. 6. VariaŃia conductanŃei membranare, în funcŃie de concentraŃia de GAL aplicată, pentru membrane de 
PCOA şi DOPG. Punctele din grafic reprezintă datele experimentale; liniile punctate sunt orientative (nu sunt 
rezultatul unei fitări cu o funcŃie teoretică), evidenŃiază tendinŃa generală a dependenŃelor conductanŃă – 
concentraŃie de GAL. 

 
  Înainte de a analiza mecanismele de acŃiune sugerate de rezultatele noastre, trebuie 
subliniat un fapt extrem de important în interpretarea şi înŃelegerea oricăror date obŃinute pe sisteme tip 
bistrat lipidic. Bistratul lipidic al membranei artificiale reprezintă un sistem ordonat, alcătuit din 2 
straturi de molecule (fosfolipide) a căror aşezare şi ordonare (lanŃuri hidrofobe spre interiorul 
membranei, capete hidrofile spre exterior) este bine stabilită, corespunzând unei stări de energie 
minimă. Această ordonare corespunde unui sistem omogen şi anizotrop. Datorită existenŃei a doar 2 
straturi moleculare în membrană, fenomenele de interacŃie la nivel molecular (lipid – lipid, lipid – 
soluŃie apoasă, la interfaŃă) şi chiar intramolecular au o pondere semnificativă în geneza semnalelor 
electrice. DistribuŃia de sarcină electrică în interiorul membranei este influenŃată de aceste interacŃiuni, 
precum şi de existenŃa unui câmp electric aplicat membranei în momentul în care se doreşte 
determinarea parametrilor săi electrici. În consecinŃă, orice modificare a arhitecturii membranare se 
reflectă semnificativ în modificări ale capacităŃii şi conductanŃei sale. Modificările arhitecturii 
membranare se pot datora inserŃiei propriu-zise a unei substanŃe în bistrat (cu consecinŃe radicale asupra 
organizării bistratului lipidic); sunt suficiente însă modificări mult mai discrete datorită unor fenomene 
de interfaŃă pentru a determina reorientări ale lipidelor din bistrat, cu modificări consecutive ale 
momentului de dipol membranar şi perturbare locală a structurii anizotrope. 
 
 GAL are un caracter uşor lipofil (coeficientul de partiŃie n-octanol/apă: log P = 1.09, conform 
prospectelor firmei producătoare a formei comerciale Reminyl, Janssen Pharmaceutica, preluată de 
Johnson & Johnson), deci este de aşteptat un grad de inserŃie a substanŃei în bistrat. Modificările 
capacităŃii membranare, atât a membranelor de PCOA cât şi a celor de DOPG, rezultate în urma 
experimentelor noastre, susŃin ideea inserŃiei GAL în bistrat. Modificările sunt minime în cazul 
membranelor de PCOA (unde sunt foarte mici variaŃii în jurul valorii normalizate 1), cu excepŃia unei 
creşteri observate la concentraŃia de 0.5 µM. Această creştere este oglindită negativ de profilul observat 
în cazul membranelor de DOPG, unde în plus avem o scădere mai semnificativă a capacităŃii 
membranare (care poate fi urmare a îngroşării membranei în urma inserŃiei de GAL). Imaginea în 
oglindă, observată pentru cele două tipuri de membrane lipidice, este cu atât mai interesantă cu cât se 
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corelează cu încărcătura electrică diferită a celor două tipuri de lipide constituente: încărcare pozitivă, 
datorită octadecilaminei, în cazul PCOA, şi încărcare negativă pentru DOPG. Aceste observaŃii 
sugerează, pe de-o parte, că inserŃia GAL este mai semnificativă în membrane încărcate negativ, aspect 
de aşteptat Ńinând cont de structura sa aminică şi valoarea pKa de 8.2 (prospect Reminyl – Johnson & 
Johnson). ExistenŃa vârfului de capacitate, la valori mici ale concentraŃiei de galantamină, şi aspectul 
său în oglindă pentru tipuri de lipide cu încărcare electrică diferită sugerează însă ca în acest domeniu 
de concentraŃii ( < 1 µM) interacŃiunile de tip electric între moleculele de GAL şi moleculele lipidice, 
cu modificarea consecutivă a momentului de dipol membranar, sunt reflectate în modificările capacităŃii 
membranare mai mult decât inserŃia propriu-zisă a GAL. 
 Profilele conductanŃei membranare ne oferă indicii suplimentare referitoare la mecanismele de 
interacŃiune GAL – lipide. Ceea ce iese cel mai mult în evidenŃă este un profil în mod clar bifazic, 
sprijinind ideea existenŃei mai multor mecanisme concurente, dependente de GAL dar cu afinităŃi 
diferite. Un prim mecanism se saturează la 100 nM GAL şi este răspunzător de scăderea iniŃială a 
conductanŃei membranare, proporŃional cu concentraŃia de GAL, pentru ambele lipide studiate, şi 
acelaşi mecanism explică platoul valorilor conductanŃei în intervalul de concentraŃie 100 nM – 5 µM. 
La concentraŃii mai mari de GAL (peste 5 µM) intervine un al doilea mecanism, răspunzător de 
creşterea conductanŃei pentru membranele de PCOA (încărcate pozitiv) până la valoarea iniŃială, si de 
scăderea suplimentară a conductanŃei membranelor de DOPG (încărcate negativ). Astfel, încărcarea 
electrică a lipidelor pare să influenŃeze în mod semnificativ doar al doilea proces din cele descrise. 
Scăderea iniŃială a conductanŃei se datorează probabil inserŃiei GAL în bistrat, fenomen care se 
saturează la concentraŃii mici de QUE datorită volumului lipid redus, cuprins în membrana artificială. 
Fenomenele de interfaŃă răspunzătoare de modificările capacităŃii membranare nu influenŃează decisiv 
conductanŃa acesteia. La concentraŃii mai mari de GAL (peste 5 µM), apare o ataşare suplimentară a 
GAL de bistratul de DOPG, printr-o interacŃiune de tip electric, ceea ce duce la îngroşarea membranei 
şi scăderea suplimentară a conductanŃei. 
  

  
A B 

Fig. 7. Profilele comparative ale capacităŃii şi conductanŃei membranelor lipidice artificiale, în funcŃie de 
concentraŃia de GAL aplicată, pentru PCOA (A) şi DOPG (B). În figură sunt prezentate principalele mecanisme 
răspunzătoare pentru modificările de parametri electrici membranari (inserŃie, ataşare, modificare moment de dipol 
membranar, dezorganizare arhitecturală), precum şi domeniile de concentraŃii de GAL unde efectul lor este 
preponderent. 
 
În acelaşi interval de concentraŃii valoarea capacităŃii rămâne relativ constantă, probabil datorită 
faptului că modificările într-un sens, induse de creşterea grosimii membranare, sunt compensate de 
modificări cu efect opus ale permitivităŃii membranei şi momentului de dipol. Creşterea peste 5 µM a 
concentraŃiei de GAL aplicată la nivelul membranei de PCOA, în condiŃiile în care membrana este deja 
saturată şi afinitatea pentru GAL a lipidelor încărcate pozitiv este mai mică, induce probabil 
dezorganizare arhitecturală a membranei tradusă prin creşterea conductanŃei acesteia. 

Figura 7 prezintă comparativ variaŃia capacităŃii şi conductanŃei membranare, pentru fiecare 
lipid în parte, precum şi fenomenele semnificative răspunzătoare de variaŃia parametrilor electrici ai 
membranelor lipidice, schematizând discuŃia de mai sus. 
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Concluzii: 

 
• GAL se inseră în bistraturile lipidice artificiale datorită caracterului său lipofil, iar inserŃia este 

mai semnificativă în cazul lipidelor încărcate negativ (DOPG) comparativ cu lipidele încărcate 
pozitiv (PCOA). 

• Modificările parametrilor electrici membranari în prezenŃa GAL nu sunt datorate exclusiv 
inserŃiei substanŃei în bistratul lipidic, ci şi: 

o InteracŃiunilor la interfaŃa lipid-soluŃie (conŃinătoare de GAL), care au ca rezultat 
modificări arhitecturale membranare şi modificări ale momentului de dipol membranar 

o Ataşării GAL la membranele lipidice, fenomen mai accentuat în cazul lipidelor 
încărcate negativ 

• PrezenŃa colesterolului în bistratul lipidic este corelată cu instabilitate membranară în condiŃiile 
experimentale BLM, probabil datorită perturbării arhitecturii ordonate a bistratului lipidic 

• Efectele GAL la nivel celular sunt foarte probabil datorate şi unei interacŃiuni nespecifice, la 
nivel de membrană celulară 
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