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СРАВНЯВАНЕ НА АНТИДЕПРЕСИВНАТА АКТИВНОСТ НА 
АНТОЦИАНИ* И МИАНСЕРИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН 

МОДЕЛ НА ОКСИДАТИВЕН СТРЕС У ПЛЪХОВЕ 

Д. Дренска, М. Варадинова и Н. Бояджиева 

Катедра "Фармакология и токсикология", Медицински факултет, Медицински университет – София 

Резюме. В експерименталните проучвания моделите на стрес са сред добре утвърдените 
модели на депресия при животни. В наши предишни изследвания бе доказано, че при модел 
на оксидативен стрес при мъжки плъхове антоцианите, изолирани от червено грозде, проя-
вяват активност, подобна на антидепресивната. В настоящото изследване след предварите-
лен подбор експерименталните плъхове бяха разделени в 4 групи по 5 броя и поставени на 
денонощен светлинен режим в продължение на 14 дни, при свободен достъп до храна и во-
да. В две от групите плъховете бяха захранвани веднъж дневно през сонда с воден разтвор 
на антоциани в доза 200 mg/kg. В една от тези групи миансеринът беше приложен на 15-ия 
ден от началото на опита еднократно р.о. в доза 30 mg/kg. Отчитани бяха ефектите на изс-
ледваните вещества върху телесното тегло, имобилизационното време при FST и дефицита 
в пространствената памет при 8-ръкавен лабиринт. Резултатите показаха, че антоцианите 
проявяват антидепресивна активност, сравнима с тази на миансерина. Еднократното прила-
гане на миансерин на фона на хроничното прилагане на антоциани не променя самостоя-
телните ефекти на миансерин върху отчитаните показатели. 

Ключови думи: стрес, депресия, антиоксиданти, антоциани, антидепресанти 

COMPARISON OF ANTIDEPRESSANT ACTIVITY  
OF ANTHOCYANINS AND MIANSERIN IN EXPERIMENTAL 

MODEL OF OXIDATIVE STRESS IN RATS 
D. Drenska, M. Varadinova and N. Boyadjieva 

Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia 

Summary. In the experimental studies, different models of stress are among the well-validated models 
of depression in animals. Our previous studies demonstrated that anthocyanins, isolated from red grape, 
have antidepressant-like activity in the model of oxidative stress in male rats. The experimental rats 
were divided into 4 groups with 5 animals in each and were subjected to constant light for 14 days. The 
rats had free access to food and water. Two of the groups were treated p.o. with water solution of 
anthocyanins, 200 mg/kg, once per day. On the 15th day, a single dose of Mianserin 30 mg/kg p.o. was 
administered to one of the groups treated with anthocyanins. We investigated the effects of the 
substances on the following parameters: body weight, immobilization time in FST, spatial memory 
deficit in 8-arm radial maze. The data show that anthocyanins displayed antidepressant activity, 
comparable to that of Mianserin. The single administration of Mianserin after the chronic treatment 
with anthocyanins did not change the effects of Mianserin on the observed parameters. 

Key words: stress, depression, antioxidants, anthocyanins, antidepressants 

Депресията е сред най-честите психически за-
болявания на нашето време. От депресия страдат 
близо 2% от населението на земята. Случаите на 
самоубийства, особено сред младите хора, на-
растват заплашително. Въпреки голямото разно-
образие от антидепресанти, лечението на депре- 
 
 

сиите остава все още субоптимално, а времето за 
проява на терапевтичния им ефект – все така 
дълго – 3-4 и повече седмици. Нови разкрития за 
невробиологията на депресиите показаха, че е 
необходимо развиването на нови субстанции, 
които да действат по механизъм, небазиран на  
 
 

*Субстанцията ни бе предоставена от проф. Р. Шенерджийски – Advance pharma 
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моноаминергичната терапия. Тяхното прилагане 
самостоятелно или в комбинация с доказани 
антидепресанти ще даде възможност за оптими-
зиране на терапията на депресиите и за подобря-
ване качеството на живот на пациентите. 
В предишни наши експерименти доказахме, че 

при модел на оксидативен стрес при плъхове, 
антоцианите, изолирани от червено грозде, про-
явяват активност, подобна на антидепресивната. 
Като използвахме същия модел на експеримен-
тална депресия, сравнихме антидепресивния 
ефект на антоцианите с този на тетрацикличния 
антидепресант миансерин. Бяха отчитани ефек-
тите на изследваните вещества върху телесното 
тегло, имобилизационното време при FST и де-
фицита в пространствената памет при 8-ръкавен 
лабиринт. Върху регистрираните параметри бе-
ше разгледан и ефектът на комбинацията от ед-
нократно приложен миансерин и хронично при-
лагани антоциани. 

Материали и методи 

Материали. Използвани бяха като експери-
ментални животни мъжки бели плъхове, порода 
Wistar, с телесно тегло 270-330 g, разделени в 
групи по 5 броя; при свободен достъп до вода и 
храна. Бяха приложени субстанциите антоциани – 
сух концентрат от червено грозде (д-р Винфрид 
Бер – Германия), прилагани р.о. като воден разт-
вор в еднократна доза 200 mg/kg, и миансерин 
(Pharmacia AD – България), приложен еднократ-
но р.о. в доза 30 mg/kg. 
Методи: 
1. Оксидативен стрес – модификация по ме-

тода на Baydas и сътр., 2002. Експерименталните 
животни са поставени на денонощен светлинен 
режим в продължение на 14 дни, при свободен 
достъп до храна и вода. 
2. FST – стандартен метод за изследване на 

антидепресивна активност [17, 18]. Eксперимен-
талните животни се пускат самостоятелно във 
вертикални стъклени цилиндри (с височина 70 cm, 
диаметър 25 cm), пълни с вода с дълбочина 50 cm 
и температура на водата 23-25°С. Плъховете се 
оставят за 6 min във водата, като първата минута 
е адаптационна. През следващите 5 min се отчита 
т.нар. “реакция на отчаяние” (имобилизационно 
време). Плъховете се смятат за неподвижни – “от-
чаяни”, когато се отпускат във водата, не извърш-
ват активни движения и държат главата си малко 
над водната повърхност. Тестът беше проведен 
на 15-ия ден от експеримента, един час след 
последното захранване с изследваните вещества. 

3. 8-ръкавен лабиринт – метод на D. Olton и 
сътр. (1978) за изследване на пространствената 
памет при експериментални плъхове. Коридори-
те на лабиринта са от непрозрачен плексиглас. 
Всеки от коридорите има два края, единият от 
които завършва в центъра на лабиринта. Във 
всеки коридор се поставя хранителна примамка. 
Опитът започва с тридневна адаптация, при коя-
то животните, оставени без храна от вечерта, се 
пускат в лабиринта по групи, а всички коридори 
(с изключение на един), се зареждат с примамки по 
цялата си дължина. В следващите дни, всеки плъх 
се тренира самостоятелно, веднъж дневно. Зареж-
дат се само четири коридора с една и съща после-
дователност през целия експеримент. Експеримен-
тът се провежда при контролиране на температу-
рата (23-25ºC) и шума в лабораторията. Броят на 
влизанията в коридор, в който не е поставена при-
мамка, се отчита като total error (TE). Броят на вли-
занията в коридора, който остава празен и по вре-
ме на адаптацията, се отчита като reference memory 
error (RME) – грешка на дълготрайната памет. 
Броят на повторните влизания в коридор, в който е 
имало примамка, която вече е изядена от плъха, се 
отчита като working memory error (WME) – грешка 
на краткотрайната памет. Тестът беше проведен 
през втората седмица от експеримента. Експери-
менталните животни бяха поставяни в лабиринта 
един час след захранването. 
4. На 14-ия и 20-ия ден от началото на опита 

беше регистрирана промяната в телесните тег-
ла за всички опитни групи и бе сравнена със 
стойностите на изходните тегла. 
5. Регистрирани бяха промените в поведение-

то на експерименталните животни по време на 
стреса. 
6. Статистическа обработка. Резултатите са 

представени като среден брой секунди ± STDEV 
за имобилизационното време във FST; среден 
брой грешки ± STDEV за пространствената па-
мет и осреднено тегло в грамове ± STDEV. За 
оценка на данните е използван Student’s t-test;  p 
< 0,05 е прието за статистически значимо. 
Дизайн на експеримента. Опитните животни 

бяха разделени по 5 броя в следните групи: 
• І група – контролна, поставена на светлинен 

стрес 14 дни и третирана р.о. с физиологичен 
разтвор. 
• ІІ група – поставена на светлинен стрес в 

продължение на 14 дни и успоредно с това тре-
тирана с антоциани един път на ден (10.00 h) р.о. 
в доза 200 mg/kg. 
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• ІІІ група – поставена на светлинен стрес в 
продължение на 14 дни, след което еднократно 
третирана р.о. с миансерин  в доза 30 mg/kg. 
• ІV група – поставена на светлинен стрес в 

продължение на 14 дни и успоредно третирана с 
антоциани един път дневно (10.00 h) р.о. в доза 
200 mg/kg. На 15-ия ден с антоцианите беше въве-
ден миансерин р.о. в еднократна доза 30 mg/kg. 
Веществата бяха въвеждани чрез отделни сонди. 

Резултати 

На фиг. 1 са показани стойностите на имоби-
лизационното време при FST (s). Установява се 
статистически значимо скъсяване на имобили-
зационното време в групите, третирани самос-
тоятелно с антоциани (р < 0,001) и с миансерин 
(р < 0,01). Комбинацията от двата препарата не 
надвишава самостоятелните ефекти на веществата. 
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Фиг. 1. Имобилизационно време от FST (в s) – сравнение на ек-
сперименталните групи с контролната;*p < 0,01; **p < 0,001 

Изследването на пространствената памет  
(фиг. 2) показва, че както миансеринът, така и 
антоцианите статистически значимо подобряват 
паметовия дефицит, предизвикан от оксидатив-
ния стрес: 
• WME – за антоцианите този показател е с 

достоверност р < 0,01, а за миансерина – р < 0,001 
спрямо контролата; 
• RME – и за антоцианите, и за миансерина 

ефектът спрямо контролата е с еднаква статис-
тическа достоверност – р < 0,001. 
При комбинацията на двата медикамента се 

отчитат ефектите, характерни за самостоятелно-
то приложение на миансерин. 
Измерването на телесното тегло на експери-

менталните плъхове на 14-ия и 20-ия ден от на-
чалото на опита показва достоверно повишаване  
 

на теглото на 20-ия ден спрямо първия ден за 
групата, третирана с антоциани (р < 0,02) и за 
групата, третирана с комбинацията от антоциани 
и миансерин (p < 0,05) – табл. 1. 
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Легенда: TE – total error; WME – working memory error; RME – 
reference memory error; *p < 0,01; **p < 0,001 

Фиг. 2. Брой грешки в 8-ръкавен лабиринт. Сравнението е 
направено спрямо контролната група 

В хода на опита на 4-ия–5-ия ден от началото 
му във всички опитни групи беше наблюдавана 
диария с продължителност 2-3 дни. За разлика от 
групите (ІІ и ІV), третирани с антоциани, в из-
ложените само на стрес групи (І и ІІІ) беше ус-
тановена повишена раздразнителност, изразена в 
агресивност и сбивания между експериментал-
ните животни. Агресията отзвуча към 9-ия ден, 
докато раздразнителността в тези групи се запа-
зи до края на експеримента, включително и след 
прилагането на миансерин. 

Обсъждане 

Като основна причина за депресиите се прие-
ма дефицитът на ендогенните моноамини норад-
реналин, серотонин и допамин в ЦНС. Този ме-
диаторен дисбаланс води до съответни промени 
в поведението, настроението и когнитивните мо-
зъчни функции. Най-убедителното доказателст-
во за моноаминергичната теория е терапевтич-
ният ефект на антидепресантите. Всички анти-
депресанти повишават моноаминергичната тран-
смисия, като стимулират освобождаването на 
медиатор, блокират неговия невронален захват 
или инхибират инактивирането му [6]. Въпреки 
очакваните бързи ефекти от подобно действие, 
терапевтичният ефект се проявява бавно – след 
няколко седмици. 

** * 
* 

** 

** 

** 

** 

** 
* 
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Таблица 1. Промени в телесното тегло на бели мъжки плъхове (групи) 

Ден І група 
стрес 

ІІ група 
стрес + антоциани 

ІІІ група  
стрес + миансерин 

ІV група  
стрес + антоциани + миансерин 

Първи ден 290,0 ± 15,2 270,0 ± 14,1 342,0 ± 19,5 332,0 ± 17,1 

14-и ден 297,5 ± 19,1 275,0 ± 9,61 345,0 ± 13,1 350,0 ± 12,5 

20-и ден 295,0 ± 4,1 292,0 ± 8,21** 354,0 ±4,5 356,0 ± 16,7* 

*p < 0,05; **р < 0,02         
При депресия, която се определя като стрес-

свързано заболяване [9, 12, 22], нивото на сво-
бодни радикали е екстремно високо. Поради 
високото си съдържание на ненаситени мастни 
киселини ЦНС е особено чувствителна към ли-
пидна пероксидация. В резултат на високото 
ниво на липидни пероксиди, на активирани ен-
зимни каскади, на повишената активност на въз-
будните аминокиселини, на хипофизо-хипотала-
мо-надбъбречната ос и т.н. както в животински 
експерименти, така и при хора се установяват 
нарушения в паметовите процеси [2, 20, 21]; 
атрофия и намален обем на хипокампа (вкл. и 
наши експериментални резултати) [5, 8]; потис-
ната е експресията на растежни фактори и е на-
малена невроналната пластичност [14, 16]. Ан-
тидепресантите нямат антиоксидантна актив-
ност, но е установено, че стимулират експресия-
та на невротропни фактори [7], повишават гъс-
тотата и  дължината на дендритните разклонения 
[15, 16], подобряват клетъчната устойчивост и 
синаптичната пластичност в мозъка [14].  
Антоцианите са биологично активни субстан-

ции с доказана антиоксидантна активност [11, 
13, 23] и с разнообразни фармакологични ефекти 
[1]. Експериментални резултати на японски уче-
ни (както и наши резултати) показват, че анто-
цианите повишават активността на физиологич-
ната антиоксидантна система на мозъка и “под-
младяват” мозъчната функция при възрастни 
плъхове [3]. Антидепресивната активност на 
антоцианите може да се обясни със способността 
на антиоксидантите да редуцират образуването 
на свободни радикали, да стабилизират мемб-
ранните фосфолипиди, да повишават активност-
та на физиологичната антиоксидантна система, 
да потискат апоптозата [10, 23]. 
Нашите резултати показват, че при използва-

ната опитна постановка антоцианите проявяват 
антидепресивна активност, сравнима с тази на 
миансерина. Ние очаквахме, че на фона на хро-
нично въвежданите антоциани при острото при-
лагане на миансерин ще се засилят самостоятел-

ните му ефекти, т.е. ако такъв ефект бъде уста-
новен, може да се спекулира, че прилагани про-
филактично, антоцианите могат да съкратят 
времето за настъпване на терапевтичните ефекти 
на миансерина. По-висок ефект за комбинирано-
то прилагане спрямо самостоятелните ефекти на 
миансерина беше отчетен само по отношение на 
телесното тегло на опитните плъхове, измерено 
шест дни след прилагането на антидепресанта. 
При останалите отчитани показатели – имобили-
зационно време (FST), WME и RME (8-ръкавен 
лабиринт), ефектът на комбинацията беше срав-
ним със самостоятелните ефекти на миансерина. 
Нашите изследвания демонстрират антидеп-

ресивната активност на антоцианите, изолирани 
от червено грозде, за която няма данни в литера-
турата. Тези резултати могат да станат база за 
бъдещи проучвания в областта на оптимизиране 
терапията на депресиите, както и за подобряване 
качеството на живот на пациентите. 

Заключение 

1. Антоцианите, изолирани от червено грозде, 
при използваната опитна постановка проявяват 
антидепресивна активност, сравнима с тази на 
миансерина. 
2. Антоцианите предлагат терапевтична ал-

тернатива, различна от моноаминергичната те-
рапия на депресиите. 
3. Хроничното приложение на антоцианите не 

променя  самостоятелните ефекти на еднократно 
приложния миансерин върху поведенческите 
реакции на експерименталните плъхове. 
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