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Introducere

Proiectul  nostru  şi-a  propus  studierea  mecanismelor  de  inteferenţă  ale  galantaminei 
(GAL)  şi  ginkgolidei  B  (GKB),  două  substanţe  naturale  de  mare  interes  pentru  practica 
neurologică, în special în procesele în care sunt implicate lanţurile patogenice nicotinice. Una din 
cele  mai  importante  verigi  patogenice  implicate  in  apariţia  bolilor  neurodegenerative  de  tip 
Alzheimer  implică  circuitele  neuronale  nicotinice  din  sistemul  nervos  central,  circuite  care 
utilizează  ca  neurotransmiţător  acetilcolina  (ACh).  Aceste  circuite  sunt  esenţiale  atât  pentru  
controlul  motilităţii  voluntare,  pe  căi  piramidale  şi  extrapiramidale  – reglatorii,  cât  şi  pentru  
funcţiile cognitive superioare. Ca urmare a funcţionării deficitare a sinapselor nicotinice în bolile  
neurodegenerative apar manifestări clinice grave, de tip demenţă, însoţite în stadiile tardive de 
tulburări în controlul motilităţii. Cercetări recente arată rezultate promiţătoare, în tratarea şi/sau 
prevenţia bolilor de acest tip, obţinute cu două tipuri de compuşi naturali: galantamina, alcaloid 
din  ghiocei  şi  clasa  ginkgolidelor,  terpenoizi  din  Ginkgo  biloba,  în  special  ginkgolida  B.  
Mecanismele prin care GAL şi GKB intervin în neurotransmisia nicotinică nu sunt însă complet  
elucidate şi acesta a fost motivul pentru care ne-am propus studierea efectelor acestor substanţe  
atât la nivel de receptor nicotinic pentru acetilcolină, cât şi la nivel de bistrat lipidic membranar, 
ca matrice în care sunt incorporaţi receptorii. Pe baza datelor experimentale, obţinute prin metode  
electrofiziologice, ne-am propus să elaborăm modele teoretice ale mecanismelor de acţiune ale  
celor două substanţe naturale. 

În cadrul proiectului s-au diferenţiat trei segmente importante de cercetare:

1. Studiul experimental al interacţiunii GAL şi GKB cu receptorul nicotinic – acţiunea asupra  
desensibilizării  receptorului,  studiu  realizat  cu  ajutorul  tehnicii  electrofiziologice  de  vârf,  
metoda patch-clamp (etapele 2007, 2008,2009 şi 2010 în Planul de Realizare).

2. Studiul experimental al interacţiunii GAL şi GKB cu membranele celulare prin utilizarea a  
două metode electrofiziologice de vârf: tehnicile BLM şi SSM (etapele 2008 şi 2009 în Planul de  
Realizare).

3. Modele teoretice  privind difuzia aceticolinei în fanta sinaptică şi modelarea efectelor GAL  
asupra receptorilor nicotinici (etapele 2007 şi 2010 în Planul de Realizare).

În  cele  ce  urmează  vom  prezenta  o  sinteză  a  principalelor  rezultate  obţinute  pe  
parcursul celor trei ani de derulare a proiectului, integrând datele corespunzătoare unui segment 
de cercetare, fără a urmări în mod necesar etapele proiectului aşa cum apar în Planul de realizare, 
subliniind  însă  faptul  că  toate  obiectivele  prevăzute  au  fost  îndeplinite,  în  pofida  reducerii  
finanţării  faţă de valoarea la încheierea contractului.   Menţionăm că rezultatele obţinute sunt  
originale,  ele  nemaifiind publicate  sau raportate  în  literatura  de specialitate  anterior  studiilor  
noastre. Aşa cum vom arăta la sfâşitului raportului de sinteză, aceste rezultate au fost publicate 



sau acceptate spre publicare în reviste cotate ISI (Web of Knowledge)(6 articole), respectiv în 
baze de date internaţionale (BDI)(2 articole) şi în volumul de Proceedings al unei conferinţe cu 
participare internaţională (1 articol). De subliniat că în contractul de finanţare echipa s-a angajat 
să publice doar 2 articole ISI şi 2 articole BDI.

1.  Studiul  experimental  al  interacţiunii  GAL  şi  GKB  cu  receptorul  nicotinic  – 
acţiunea  asupra  desensibilizării  receptorului,  studiu  realizat  cu  ajutorul  tehnicii 
electrofiziologice de vârf, metoda patch-clamp.

Receptorul nicotinic de acetilcolină (nAChR) este un canal ionic ligand-dependent, cu 
o structură pentamerică, fiind format din mai multe tipuri de subunităţi (denumite α, β, γ, δ, ε) şi 
prezintă două situsuri de legare a acetilcolinei (ACh), situate pe subunităţile α. Conform datelor 
din literatura de specialitate, un mecanism deosebit de acţiune asupra receptorului nicotinic pare  
să aibă galantamina (GAL). Ea potenţează alosteric transmisia nicotinică, având efect facilitator 
la  nivelul  SNC,  prin  aceasta  având  capacitatea  de  a  ameliora  deficite  de  învăţare  în  studii  
efectuate pe animale de laborator. Mai puţin cunoscute sunt efectele ginkgolidei B (GKB) asupra  
receptorului nicotinic de ACh. În cadrul proiectului ne-am propus să studiem efectele celor două 
substanţe  asupra  nAChR  ,  folosind  tehnica  electrofiziologică  de  vârf  patch-clamp.  Pentru 
studierea  receptorului  de  acetilcolină  s-a  folosit  ca  material  de  studiu  linia  celulară  de 
rhabdomiosarcom  unam TE 671,  linie  care  exprimă  abundent  acest  receptor.  Experimentele 
patch-clamp au fost efectuate parţial în colaborare cu Universidade Nova din Lisabona şi, după 
punerea  la  punct  a  propriei  instalaţii  de  patch-clamp,  în  laboratorul  nostru.  Am obţinut,  în 
premieră,  date  privind  acţiunea  celor  două  substanţe  farmacologice  naturale  asupra 
activării/dezactivării receptorului nicotinic. În cele ce urmează prezentăm sinteza rezultatelor pe  
care le-am obţinut şi care, în parte, respectiv pentru acţiunea GAL, au fost deja publicate într-o 
revistă cotată ISI. Datele privind efectele GKB urmează a fi completate prin noi măsurători şi  
vor face obiectul altei publicaţii care, desigur, va apărea după terminarea proiectului.

Efectele GAL asupra receptorului nicotinic de ACh

Se ştie din literatură şi din propriile noastre măsurători că aplicarea de pulsuri de ACh în 
trenuri  de  stimulare  induce  desensibilizarea  receptorilor  nicotinici,  obiectivată  prin  scăderea 
progresivă a amplitudinii curenţilor  whole-cell.  Utilizarea unui protocol de aplicare discontinuu 
induce un răspuns neliniar la creşterea concentraţiei de ACh. Desensibilizarea creşte progresiv cu 
concentraţia până la un prag de concentraţie (40 µM, în experimentele pe care le-am efectuat),  
pentru ca la creşterea ulterioară a concentraţiei de ACh să se observe o desensibilizare mai puţin 
accentuată. În raport cu datele din literatură proiectul nostru aduce date noi, originale, care pot fi  
sumarizate astfel (Fig. 1):

• Rezultatele noastre sugerează existenţa unor situsuri modulatoare ale desensibilizării, cu 
afinitate diferită la ACh. La concentraţii mici de ACh este posibil să fie activate situsuri 
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 aplicaţii); la concentraţii 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 combinaţia de concentraţii.  Tipul de răspuns la 
coaplicaţia  GAL-ACh  depinde  direct  de  durata  aplicaţiei,  intervalul  între  aplicaţii  şi 
combinaţia de concentraţii aplicată. Gradul de desensibilizare şi viteza de desensibilizare 
nu depind liniar nici de concentraţia de GAL, nici de concentraţia de ACh, şi nu sunt 
corelate nici cu o anumită stoechiometrie a aplicării



• Rezultatele noastre pot fi explicate în ipoteza existenţei a două populaţii de receptori cu  
afinităţi  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 
susţinută de profilul ciclic observat în variaţia parametrilor de desensibilizare (grad şi 
viteză) raportată la concentraţia de ACh sau GAL
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B C
Fig.  1.  Tipuri  de  răspunsuri  whole-cell  obţinute  la  coaplicarea  de  ACh  şi  GAL. A. 
Desensibilizare  mai  putin  accentuată  în  prezenţa  GAL;  B. Desensibilizarea  mai  accentuată  în 
prezenţa GAL; C. Creşterea valorii maxime a curenţilor la coaplicarea ACh+GAL, după o iniţială 
desensibilizare indusă de ACh aplicată singură.

Pe  baza  datelor  noastre  experimentale  am propus  un  mecanism de  acţiune  a  GAL 
asupra desensibilizării receptorilor nicotinici care porneşte de la ipoteza că efectul de potenţare  
alosterică  al  GAL  este  probabil  asociat  cu  stabilizarea  receptorilor  în  stări  diferite  
(corespunzătoare  unor  conformaţii  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 acţiune de modulatoare a GAL exercitată predominant  asupra populaţiei  de 
receptori cu afinitate mai mică pentru ACh (care vor avea însă o afinitate crescută faţă de GAL). 
Consecutiv legării  GAL şi  în concordanţă cu efectul  acesteia de potenţare alosterică,  această  
populaţie îşi  va creşte afinitatea pentru ACh, iar afinitatea pentru ACh a acestei populaţii  de 
receptori  depinde  direct  de  concentraţia  de  GAL.  Corelând  observaţiile  asupra  valorilor  de 
desensibilizare staţionară observate cu datele asupra vitezei de desensibilizare, faptul că tendinţa 
vitezei de desensibilizare este de a se stabiliza la un platou sugerează ideea că la concentraţii mari  
se atinge un echilibru între populaţiile de receptori implicate în desensibilizare, ceea ce concordă 
cu mecanismul propus de acţiune a GAL.

Explicaţia noastră se bazează deci pe ideea existenţei mai multor populaţii de receptori  
nicotinici, cu afinităţi diferite pentru agonişti şi modulatori şi cu comportament de desensibilizare 
diferit, consecinţă a unei stări iniţiale diferite, iar legarea GAL modulează contribuţiile relative 



ale diferitelor subpopulaţii de receptori la fenomenul global de desensibilizare. Această ipoteză a  
dus la elaborarea unui model care va fi prezentat la al treilea segment al cercetărilor noastre şi  
anume la partea de modelare.

Efectele GKB asupra receptorului nicotinic de ACh

Experimentele  dedicate  efectelor  GKB  asupra  receptorilor  nicotinici  pentru  ACh  sugerează 
următoarele aspecte:

• GKB afectează semnificativ conductanţa receptorilor nicotinici, posibil printr-un efect de 
potenţare alosterică.

• Prezenţa  GKB  influenţează  cinetica  de  revenire  din  desensibilizare  a  receptorului 
nicotinic pentru Ach (Fig. 2).

• Este posibil ca legarea GKB la receptorul nicotinic să inducă modificări conformaţionale 
asociate  cu  deschideri  parţiale  ale  receptorului  (obiectivate  prin  existenţa  de  niveluri 
subconductive în înregistrări single-channel).

• GKB aplicat singur a determinat apariţia de curenţi  whole-cell doar la două celule din 
mai  mult  de  20  testate  în  acest  sens.  Deşi  numărul  este  prea  mic  pentru  a  avea  o 
semnificaţie  statistică,  nu  putem  exclude  o  posibilă  acţiune  de  activare  directă  a 
receptorului de către GKB, în condiţiile în care datele obţinute în configuraţia  single-
channel, au înregistrat o posibilă activare a receptorului la un nivel diferit de conductanţă 
de către GKB, în absenţa ACh.

• Coaplicarea de GKB induce  o modificare a procesului de desensibilizare a receptorilor 
(Fig.  2),   în  sensul  unei  scăderi  dependente  de  concentraţie  a  constantei  de  timp  a 
procesului.

A. B.

Fig. 2. A. Desensibilizare mai rapidă a receptorilor nicotinici la coaplicarea de ACh + GKB, comparativ cu 
aplicarea de ACh singură. B. Constanta de timp a procesului de desensibilizare a receptorilor nicotinici în 
urma aplicării de ACh, în absenţa GKB şi în prezenţa a diferite concentraţii de GKB.

Toate aceste fenomene pledează pentru o legare directă a GKB la receptorul nicotinic  
pentru ACh, ipoteză susţinută de apariţia (chiar daca doar în cazuri izolate) a unor curenţi whole-
cell determinaţi exclusiv de aplicaţia de GKB, şi de observarea unor deschideri de canale ionice 
cu un nivel conductiv diferit în configuraţia cell-attached. Nu putem exclude însă nici prezenţa,  
pe suprafaţa celulelor liniei TE 671, a unui alt receptor asupra căruia GKB să acţioneze în mod  
direct, receptor a cărui activare să moduleze cinetica receptorului nicotinic. Pentru confirmarea 
sau  infirmarea  acestei  ipoteze  sunt  necesare  alte  categorii  de  experimente,  utilizând blocanţi 
specifici ai activării receptorului nicotinic. Rezultatele deja obţinute precum şi cele ce urmează a  
fi obţinute prin noi experimente vor constitui subiectul unui alt articol.

 



2. Studiul experimental al interacţiunii GAL şi GKB cu membranele lipidice

Acţiunea  biologică  a  oricărei  substanţe  farmacologic  active  reprezintă  rezultatul 
interacţiunii acesteia cu toate structurile organismului, la niveluri multiple. La nivel de membrană 
celulară,  se poate  discuta despre  o acţiune nespecifică  rezultată  din interacţiunea cu bistratul  
lipidic,  şi  de  o  acţiune  specifică,  datorată  legării  de  receptori  membranari  proteici.  Datele  
existente în acest moment oferă indicii – chiar dacă departe de a fi complete – asupra interacţiunii  
GAL  şi  GKB  cu  structuri  specifice  membranare  şi  cu  sisteme  enzimatice,  însă  despre 
interacţiunea primară cu bistratul lipidic nu avem cunoştinţă de alte rezultate publicate până în 
prezent.  În  cadrul  acestui  proiect  ne-am propus  studierea  acestei  interacţiuni,  pornind  de  la 
premiza  ca  o  parte  din  efectele  neuroprotectoare  ale  celor  două  substanţe  se  pot  datora  
interacţiunii nespecifice cu bistratul lipidic. Măsurătorile efectuate prin metodele BLM (Black 
Lipid Membrane – membrane lipidice negre) şi SSM (Solid Supported Membrane – membrane 
lipidice pe suport solid) pe membrane lipidice artificiale au confirmat ipoteza noastră privind 
efectele nespecifice ale celor două substanţe. Principalele rezultate pe care le-am obţinut şi care 
au fost raportate în două lucrări BDI şi o lucrare ISI, sunt sumarizate după cum urmează.

Efectele GAL asupra bistraturilor lipidice artificiale

Atât experimentele BLM cât şi cele SSM indică inserţia GAL în bistratul lipidic (Fig. 3). 
• GAL  se  inseră  în  bistraturile  lipidice  artificiale  datorită  caracterului  său  lipofil,  iar 

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

Fig.  3.  Profile de inserţie a GAL în diferite tipuri de membrane lipidice artificiale. Punctele 
reprezintă datele experimentale, iar liniile continue curbele de fitare cu o ecuaţie de tip Hill



• Modificările  parametrilor  electrici  membranari  în  prezenţa  GAL  nu  sunt  datorate 
exclusiv  inserţiei  substanţei  în  bistratul  lipidic,  ci  şi  interacţiunilor  la  interfaţa  lipid-
soluţie  care  au  ca  rezultat  modificări  arhitecturale  membranare  şi  modificări  ale 
momentului de dipol membranar.

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

• GAL creşte  amplitudinea semnalelor  capacitive  produse de salturi  de concentraţie  de 
anioni Hofmeister la nivelul membranelor lipidice artificiale, prin metoda SSM, şi are un 
efect stabilizator maxim pe membranele de DPPC la aceleaşi concentraţii unde efectul 
său de potenţare alosterică şi de influenţare a desensibilizării receptorilor nicotinici este 
maxim, sugerând că în aceste ultime cazuri sunt implicate şi mecanisme nespecifice de 
acţiune a GAL, prin intervenţie la nivel de membrană celulară şi nu neapărat de receptor.

• Legarea  GAL  la  membranele  de  DPPC  şi  DOPG  este  un  fenomen  cooperativ,  cu 
coeficienţi Hill de 1.5 respectiv 2, iar în cazul membranelor de DPPC-colesterol, legarea  
GAL are loc probabil la un complex supramolecular (o molecula de GAL interacţionează 
atât cu o moleculă de DPPC cât şi cu una de colesterol), lucru sugerat de coeficientul Hill 
subunitar.  Afinitatea  GAL  la  DPPC  nu  este  influenţată  semnificativ  de  prezenţa  
colesterolului

• Afinitatea GAL pentru membranele de DOPG si DOTAP este similară şi semnificativ 
mai mare faţă de membranele care conţin DPPC.

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

Efectele GKB asupra bistraturilor lipidice artificiale

Experimentele SSM indică următoarele efecte ale GKB asupra bistratului lipidic (Fig. 4).

• GKB potenţează efectele anionilor Hofmeister la nivelul membranelor lipidice de DPPC, 
DPPC-colesterol şi DOPG.

• La 100 μM GKB aplicat  membranelor  de  DPPC se  înregistrează  o  scădere  locală  a 
amplitudinii  semnalelor,  indiferent  de  anionii  Hofmeister  aplicaţi,  scădere  corelată 
probabil  cu  un  maxim de  stabilitate  a  membranei,  scădere  care  dispare  atunci  când 
colesterolul este adăugat membranelor

Fig.  4. Profile de inserţie a GKB în diferite tipuri de membrane lipidice artificiale. Punctele  
reprezintă datele experimentale, iar liniile continue curbele de fitare cu o ecuaţie de tip Hill



• Stabilitatea legării GKB la membranele de DOPG este mică, legarea fiind sensibilă la 
interacţiunea cu anionii Hofmeister (efecte mai evidente pentru anionii mai chaotropi).

• Legarea GKB la membranele de DPPC nu este influenţată de prezenţa colesterolului, şi 
presupune probabil legarea unei molecule de GKB la mai multe molecule de DPPC, după 
cum este sugerat de coeficienţii Hill subunitari; ipoteza acestui mecanism este susţinută 
şi de dimensiunea mare şi complexitatea spaţială a moleculei de GKB

În experimentele BLM s-au obţinut rezultate asemănătoare celor din experimentele SSM:

• GKB  modifică  atât  capacitatea  electrică  cât  şi  conductanţa  membranelor  lipidice 
artificiale formate (BLM) fie cu DPPC ori cu DPPC-col într-o manieră dependentă de  
concentraţie.  Variaţia capacităţii  electrice este sigmoidală şi  a fost  fitată cu o ecuaţie  
Hill. Astfel am putut estima parametrii interacţiunii  GKB/bistrat lipidic. Parametrii care 
au rezultat din fit conform ecuaţiei Hill arată că diferenţele dintre afinităţile de legare a  
GKB la bistratul lipidic în absenţa sau în prezenţa colesterolului nu sunt semnificative, 
confirmând astfel rezultatele obţinute în experimentele SSM. Nici coeficienţii  Hill  nu 
prezintă  diferenţe  semnificative  statistic  între  cele  două  tipuri  de  membrane,  deşi  în 
prezenţa  colesterolului  coeficientul  este  uşor  mai  mic.  Valorile  subunitare  ale 
coeficienţilor Hill sugerează legarea GKB la mai multe molecule de lipid. 

• Profilele dependenţei de concentraţie a conductanţei membranelor lipidice sunt similare 
în DPPC şi DPPC-col,  cu menţiunea faptului că în prezenţa colesterolului curba este 
deplasată  spre  valori  mai  mici  ale  conductanţei.  Această  scădere  poate  fi  indusă  de 
inserţia colesterolului în bistrat cu rigidizarea consecutivă a acestuia.

Datele  obţinute  atât  în  experimentele  SSM  cât  şi  în  cele   BLM  arată  că  profilele  de 
interacţiune GKB/DPPC sunt similare în ambele tipuri de experimente, uşoarele diferenţe fiind 
probabil  datorate  cooperativităţii  legării  şi  pot  fi  interpretate  ca  o  consecinţă  a  diferenţelor 
architectural structurale între cele două tipuri de membrane. Rezultatele acestor cercetări indică 
posibile  efecte  nespecifice  ale  GKB atunci  când se  discută  interacţiunea  GKB cu proteinele 
membranare afectate în cazul diferitelor maladii. 

Efectele comparative ale GAL şi GKB

• Pe bistraturile de DOPG, GKB prezintă un efect stabilizator, contrar acţiunii GAL care 
potenţează foarte mult efectele chaotrope (cu creşteri ale semnalelor de mai mult de 10 
ori, la concentraţii de GAL de 10-20 μM).

• Afinitatea GKB pentru bistraturile lipidice este mai mare decât afinitatea GAL, pentru 
toate tipurile de lipide studiate.

• Stabilizarea la o valoare  de platou similară  a semnalelor  datorate anionilor chaotropi 
(perclorat),  indiferent  de  tipul  de  lipid sau de substanţa  aplicată  (GAL /  GKB)  – cu 
excepţia bistraturilor  de DOPG tratate cu GAL – sugerează că în apariţia semnalelor 
capacitive rolul dominant îl joacă interacţiunea anion Hofmeister – moleculă lipidică, şi  
mult mai puţin (nesemnificativ) interacţiunea anionilor cu GAL sau GKB

Tinând cont de toate aceste observaţii, rezultatele obţinute în experimentele pe membrane 
lipidice artificiale aduc dovezi semnificative în favoarea existenţei unei acţiuni nespecifice, la 
nivel de membrană celulară, atât a GAL cât si a GKB. De această acţiune trebuie ţinut cont în 
interpretarea informaţiilor  referitoare la acţiunea acestor substanţe asupra receptorilor  celulari  
(membranari), întrucât orice modificare de proprietăţi fizice ale membranei induce modificări ale  
comportamentului cinetic al proteinelor inserate în bistratul lipidic.



3.  Modele  teoretice  privind  difuzia  aceticolinei  în  fanta  sinaptică  şi  modelarea 
efectelor GAL asupra receptorilor nicotinici.

Modele ale difuziei ACh în fanta sinaptică

Pe  lângă  studiile  experimentale  şi  parţial  pe  baza  acestora,  am  efectuat  studii  de 
modelare teoretică,  a căror valoare a fost  demonstrată prin publicarea a  3 articole  în reviste 
cotate ISI din străinătate, cu factor de impact supraunitar. 

Metoda patch-clamp este una din cele mai răspândite metode de studiu electrofiziologic 
al canalelor ionice membranare,  fie că este vorba despre canale voltaj-dependente sau despre  
canale activate chimic de către neurotransmiţători (ex: receptori membranari ionotropi). Pentru 
studiul prin patch-clamp al receptorilor membranari ionotropi, categorie din care face parte şi  
receptorul nicotinic de acetilcolină, substanţa activă este aplicată la nivelul membranei celulare 
cu ajutorul unui sistem de perfuzie, în care fluxul soluţiilor active este controlat cu ajutorul unor  
valve, iar viteza de curgere depinde de presiunea aerului aplicat. Cantitatea efectivă de substanţă 
activă care interacţionează cu receptorii  membranari  ai  unei celule studiate, în aceste condiţii  
experimentale, depinde de concentraţia de substanţă în soluţia activă (parametru uşor controlabil 
de către experimentator),  însă  depinde şi  de  o serie  de parametri  particulari  ai  sistemului  de  
patch-clamp. Este vorba despre presiunea de perfuzie, difuzivitatea substanţei active în soluţia  
băii de celule, precum şi de parametrii geometrici: diametrul tubulaturii sistemului de aplicare,  
distanţa la care este situată celula faţă de vârful sistemului de aplicare, diametrul celulei.

Modelele  noastre  şi-au  propus  studierea  influenţei  acestor  parametri  fizici  asupra 
cantităţii de substanţă activă care interacţionează efectiv cu receptorii membranari,  în condiţii  
experimentale  particulare.  Scopul  unor  astfel  de  modele  este  determinarea  condiţiilor 
experimentale optime de studiu al interacţiunii agonist-receptor şi  evidenţierea unor eventuale 
corecţii  de  care  trebuie  ţinut  cont  în  analiza  datelor  experimentale  înregistrate  prin  această 
metodă.  Deşi  în  prezent  există  modele  difuzionale  care  analizează  distribuţia  in  vivo a  unui 
neurotransmiţător la nivelul  membranei  postsinaptice,  nu avem cunoştinţă până în prezent  de 
modele asemănătoare corespunzătoare situaţiei de studiu experimental.

Modelele au fost efectuate în două ipoteze: prima ipoteză presupune că difuzia este 
fenomenul exclusiv care guvernează transportul substanţei active în soluţia de baie, ce-a de-a 
doua ipoteză luând în considerare şi fenomenul de convecţie. Problemele au fost rezolvate prin  
două  metode  numerice  diferite  (diferenţe  finite,  conform  ecuaţiei 
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concordanţa  rezultatelor  obţinute  prin  cele  două  metode  reprezintă  un  argument  suplimentar 
pentru validitatea modelelor.

Fig. 5. O reprezentare schematica a geometriei sistemului, intr-o sectiune in planul ecuatorial al sistemului 
de coordonate sferice. Pentru claritatea imaginii, nu au fost respectate proportiile. 

Pentru a modela difuzia acetilcolinei am efectuat simulări ale transportului de substanţă 
într-un set-up de patch-clamp în care agonistul (ACh) este eliberat printr-un vârf de pipetă foarte 
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fin, în urma aplicării de presiune, asupra unei celule individuale plasate la o distanţă de 500 μm 
faţă de pipetă (Fig. 5). Rezultatele noastre au arătat că în cazul unei surse de agonist distribuite  
într-o regiune de 300 μm în diametru şi pentru un puls de presiune cu durata de 1 s, concentraţia  
de ACh care ajunge la celulă depinde nu numai de concentraţia iniţială a substanţei în sistemul de  
perfuzie ci este, de asemenea, afectată în mod critic de către geometria băii de celule, de forma 
vârfului de pipetă, dar şi de viteza şi direcţia jetului de perfuzie.

O concluzie semnificativă a investigaţiilor noastre este aceea că pe când neuniformităţile 
locale în distribuţia neurotransmiţătorului pot fi mai puţin importante în dezvoltarea curentului 
macroscopic înregistrat  în configuraţia whole-cell,  ele ar  putea duce la pattern-uri  diferite de 
activare  a  receptorilor  membranari  şi  aceasta  ar  putea  interfera  cu  cinetica  de 
activare/desensibilizare a receptorului şi ar putea în consecinţă afecta interpretarea rezultatelor  
experimentale.  Prin fitarea  modelului  cu datele  experimentale  pe care  le-am obţinut  în  urma 
măsurătorilor efectuate prin tehnica patch-clamp asupra receptorului nicotinic de acetilcolină, am 
putut să obţinem o estimare aproximativă a lungimii specifice de convecţie a ACh în baia de 
celule (200 - 230 μm fiind distanţa necesară pentru ca viteza moleculelor de ACh să scadă la 37% 
din valoarea iniţială),  rezultat  de potenţial interes pentru modelele matematice ale transmisiei 
sinaptice. 

Dacă  mediul  sinaptic  favorizează  convecţia,  fie  prin  scăderea  tăriei  interacţiunilor  
moleculare, fie prin creşterea fluxului acetilcolinei eliberate, concentraţia agonistului la nivelul  
membranei  poate  creşte  substanţial  şi  activarea  consecutivă  a  receptorilor  de  ACh  în  zona 
postinaptică  este  accelerată.  Simulările  noastre  cu  lungimi  de  convecţie  crescătoare  sprijină 
această idee şi sugerează faptul că transmisia sinaptică este extrem de sensibilă la proprietăţile 
mediului  sinaptic  şi  că  modularea  răspunsului  postsinaptic  poate  fi  obţinută  nu  numai  prin 
procese la nivelul receptorului, ci şi prin modificări în compoziţia sau în proprietăţile de transport 
ale fluidului extracelular. 

Fig. 6. Distribuţia concentraţiei pe axul care uneşte centrul vârfului sistemului de aplicaţie cu centrul  
celulei. Pe orizontală se regăseşte distanţa [m], iar pe verticală concentraţia [mol/m3]. Profilele sunt 
obţinute la momentele de timp de 2, 3, 4 şi 5 s, după cum este indicat în grafic

Corelând  cele  două  modele  elaborate,  se  poate  observa  faptul  că  difuzia  nu  este 
fenomenul  preponderent  prin  care  are  loc  transportul  substanţei  active  în  baia  de  celule,  în  
condiţiile experimentale de patch-clamp. Creşterile concentraţiei la nivelul membranei datorate 
exclusiv difuziei  au loc la  o scară  de timp diferită  faţă  de fenomenele  datorate  transportului  
convectiv.  Acest  rezultat  este  semnificativ  deoarece,  chiar  în  condiţiile  în  care  valva  care  
controlează  fluxul  soluţiei  active  prin  sistemul  de  aplicaţie  este  închisă,  există  un  contact  
permanent  între soluţia activă existentă în vârful sistemului de perfuzie şi  soluţia din baia de  
celule,  ceea  ce  implică  şi  existenţa  permanentă  a  unui  transport  difuziv.  Studiile  noastre  de 
modelare arată că acest fenomen poate fi neglijat în interpretarea datelor experimentale.



Modelul  nostru  arată  cum  concentraţia  efectivă  de  substanţă  activă  cu  care 
interacţionează  receptorii  membranari  este  mult  mai  mare  decât  concentraţia  substanţei  în 
sistemul de perfuzie (500 μM la 0.5 s de la debutul unei aplicaţii a unei soluţii cu concentraţia de 
10 μM). Existenţa acestor diferenţe semnificative este un aspect de care trebuie ţinut cont în  
interpretarea datelor experimentale de cinetică a receptorilor ionotropi, date obţinute prin metoda  
patch-clamp (detalii în raportul de fază in extenso 2007 şi în articolele 1, 3, 5, 9).

Modelul ciclic de acţiune a GAL asupra receptorului nicotinic de ACh

Pe baza datelor noastre experimentale am propus un mecanism de acţiune a GAL asupra 
desensibilizării receptorilor nicotinic care porneşte de la ipoteza că efectul de potenţare alosterică 
al GAL este probabil asociat cu stabilizarea receptorilor în stări diferite (corespunzătoare unor  
conformaţii diferite şi profile conductive diferite), care probabil se comportă diferit şi din punct 
de vedere al desensibilizării. 

Fig. 7. Diagama explicativă privind co-influenţa ACh şi GAL asupra desensibilizării 
receptorului nicotinic.  
Presupunem că în absenţa GAL populaţia recptorilor nicotinici este distribuită între şase stări posibile (A-
F), egal probabile şi cu aceeaşi afinitate pentru Ach. Fiecare stare are un pattern de desensibilizare diferit, 
de la desensibilizare maximă (cerc alb în diagramă) până la desensibilizare nulă (cerc negru în diagramă). 
Tonurile de gri corespund stărilor intermediare de desensibilizare. Întrucât în absenţa GAL toate cele 6 
stări sunt egal probabile, desensibilizarea constatată experimental ar reprezenta răspunsul însumat al celor 
6 stări.  Între  aceste  stări  au loc tranziţii  permanente  într-o manieră  circulară.  Prezenţa GAL în sistem 
induce o stabilizare a uneia dintre stările posibile ale receptorului (GAL creşte probabilitatea de apariţie a 
unei anumite stări), într-o manieră dependentă de concentraţie. Fiecare creştere de 0.5 μM a concentraţiei 
GAL este asociată cu o tranziţie în sens trigonometric spre următoarea stare posibilă a receptorului (de ex.  
GAL 0.5 μM corespunde stării, GAL 1 μM corespunde stării B, etc.). Starea stabilizată a receptorului are o 
afinitate mai mare pentru ACh, comparative cu celelalte stări. Creşteri de 10 μM ACh duc la tranziţii în 
sens  invers  trigonometric  spre  următoarea  stare  a  receptorului.  Pattern-ul  de  desensibilizare  pentru  o 
combinaţie specifică  de [ACh] + [GAL] poate fi prezis după cum urmează: starea iniţială este stabilită pe 
baza concentraţiei GAL şi această stare corespunde celei mai joase concentraţii de  ACh testate (10 μM); 
concentraţiie mai ridicate de ACh deplasează starea iniţială în sens invers trigonometric cu câte o tranziţie 
pentru fiecare pas de 10 μM. Exemplu: pentru combinaţia ACh 20 μM + GAL 1 μM, starea iniţială pentru 
GAL 1 μM este B (corespunzând la 10 μM ACh); starea de desensibilizare pentru ACh 20 μM corespunde 
unui salt în sens invers trigonometric către starea următoare (A). Starea A va prezice deci cel mai bine 
comportamentul  de  desensibilizare  pentru  această  combinaţie  particulară  de  concentraţii.  Diagrama 
propusă  poate  fi  utilizată  numasi  pentru  a  prezice  pattern-ul  de  desensibilizare  în  prezenţa  GAL.   În 
diagramă sunt notate şi constantele de desensibilizare pentru diferite combinaţii [ACh] + [GAL].



Explicaţia noastră se bazează deci pe ideea existenţei mai multor populaţii de receptori nicotinici, 
cu afinităţi diferite pentru agonişti şi modulatori şi cu comportament de desensibilizare diferit, 
consecinţă a unei stări iniţiale diferite. Pe baza exclusiv a datelor noastre nu se poate determina 
locaţia  de  legare  a  GAL  la  receptorul  nicotinic,  nici  starea  receptorului  (deschis  /  închis  / 
desensibilizat) unde are loc această legare. Cu toate acestea, datele noastre sugerează faptul că 
legarea GAL modulează contribuţiile relative ale diferitor subpopulaţii de receptori la fenomenul 
global  de  desensibilizare.Răspunsurile  nelineare  observate  în  cazul  diferitelor  concentraţii  de 
ACh  şi  GAL pot  fi  explicate  prin  diagrama  ciclică  din  figura  6.  Această  diagramă  explică  
similitudinile dintre pattern-urile de desensibilizare la diferite combinaţii de substanţe. Explicaţia  
noastră privind efectul GAL asupra desensibilizării receptorului nicotinic se bazează pe ipoteza  
că starea iniţială a receptorului influenţează comportamentul de desensibilizare şi că există mai  
multe stări posibile pentru receptorul nedesensibilizat, cu tranziţie permanentă (posibil circulară)  
a receptorului între aceste stări.  Deci, stările multiple observate pentru receptorul desensibilizat 
evoluează  fiecare  dintr-o  stare  iniţială  diferită.  Studii  recente  privind  mişcările  de 
închidere/deschidere ale receptorului induse de ACh sprijină ipoteza noastră arătând că mişcările 
care stau la baza proceselor de închidere/deschidere ale receptorului diligat au loc într-o plajă  
largă  de  energii  în  care  sunt  accesibile  multe  structuri  alternative  ale  stărilor  de  tranziţie. 
Subliniem faptul  că  GAL stabilizează  una  dintre  posibilele  structuri  ale  stărilor  de  tranziţie,  
influenţând astfel comportamentul de desensibilizare al receptorului. Diagrama de desensibilizare 
propusă ar putea fi o unealtă valoroasă pentru interpretarea datelor în domeniul de concentraţie 
utilizat în experimentele noastre.

Articole  in  extenso rezultate  din  experimentele,  respectiv  modelarea  teoretica, 
efectuate în cadrul proiectului
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