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Partea I 

1. Introducere 

Subiectul acestei teze de doctorat a fost ales în conformitate cu domeniul de 

specialitate al conducătorului științific, Profesor Doctor Speranța Avram: 

metodologia in silico, tehnici psihologice și psihoterapeutice, are expertiză în QSAR, 

SAR, drug discovery și drug delivery și cu al competențelor doctorandei Ana-Maria 

Udrea, QSAR, SAR,  dobândite pe parcursul anilor de masterat și anilor de doctorat.  

În această teză am investigat acțiunea unor compuși naturali din plante 

asupra receptorilor din sistemul nervos central implicați în patologiile psihiatrice cum 

ar fi: depresia, sindromul bipolar sau schizofrenia prin tehnici de QSAR și docare 

moleculară. Tehnicile SAR au fost efectuate pentru a compara, compușii din 

extractul de nucă cu medicamentele folosite în tratamentul infecțiilor bacteriene și 

fungice și pentru a compara compușii de novo sintetizați cu efect antifungic, cu 

medicamente utilizate în tratamentul infecțiilor fungice folosite  în clinică. Pentru 

compușii utilizați în această lucrare am aplicat regulile de drug-like și leadlikeness. 

Suplimentar pentru acești compuși naturali, respectiv de novo am aplicat și in silico 

ADMET.  

Această temă a fost aleasă din cauza nevoii urgente de noi tratamente 

utilizate în tratamentul afecțiunilor psihiatrice sau microbiene și din cauza utilizări pe 

scară largă a ceaiurilor/uleiurilor/extractelor/suplimentelor alimentare din compuși 

naturali despre care nu se cunosc date suficiente în ceea ce privește eficiența și 

tolerabilitatea acestora. 

Fonduri financiare și umane enorme sunt implicate în tratamentul patologiilor 

psihiatrice. Depresia este una dintre cele mai întâlnite patologii psihiatrice la nivel 

global, un studiu statistic desfășurat în Europa în anul 2004, în  care au fost incluse 

28 de țări europene, din populația totală a țărilor incluse în studiu (466 de milioane 

de oameni), cel puțin 21 de milioane de oameni erau afectați de depresie (Sobocki 

și colab., 2006). 
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Rezultatele studiului condus de Sobocki au arătat că fondurile alocate pentru 

tratamentul depresiei pe parcursul anului au ajuns la 118 miliarde de euro în anul 

2004, acestă sumă de bani corespunde unui cost de 253 de euro pe locuitor 

(Sobocki și colab., 2006). Din cele 118 miliarde de euro cheltuite în anul 2004 

costurile directe au reprezentat 42 de miliarde de euro, 22 miliarde s-au folosit în 

îngrijirea ambulatorie a pacienților, costul medicamentelor utilizate în tratamentul 

depresiei a fost de 8 miliarde de euro, iar costurile de spitalizare de 10 miliarde de 

euro (Sobocki și colab., 2006).  

Costurile indirecte apărute din cauza morbidității și mortalității au fost 

estimate la 76 de miliarde de euro (Sobocki și colab., 2006). Astfel depresie a fost  

cea mai costisitoare tulburare a creierului din  Europa, acesteia îi sunt alocate 33% 

din costurile totale ale patologiilor care afectează sistemul nervos central (Sobocki 

și colab., 2006). Costul depresiei corespunde cu 1% din economia totală a Europei 

(Sobocki și colab., 2006).  

Lim, a realizat o meta-analiză în care a fost studiat gradul de răspândire al 

depresiei din 30 de țări pe o perioadă de 20 de ani, între anii 1994 și 2014 (Lim și 

colab., 2018). Această meta-analiză a inclus 90 de studii (un total de 1112573 

adulți), dintre care 68 de studii cu un singur punct de prelevanță, 9 studii cu 

prelevanță desfășurată pe parcursul unui an și 13 cu prelevanță pe durata vieții (Lim 

și colab., 2018). Rezultatele au arătat că: în ceea ce privește răspândirea depresiei 

punctual, 12,9% dintre adulți au fost afectați de depresiei, pe o perioadă de un an 

7,2% iar pe parcursul vieții 10,8% din adulți au avut simptomatologie depresivă (Lim 

și colab., 2018).  

Această meta-analiză a mai arătat că incidența depresiei la femei a fost cu 

14.4% mai mare decât la bărbați iar țările cu un nivel mediu de dezvoltare au o 

incidență de depresie cu 29.2% mai mare. În perioada 2004-2014 numărul de 

persoane afectate de depresie a fost cu 15,4%  sau 17,3% (atunci când s-au utilizat 

instrumente de auto-raportare) mai mare decât în perioada 1994-2014 (Lim și 

colab., 2018). 

În ceea ce privește fondurile umane investite în tratamentul depresiei, la 

tastarea cuvântului cheie „depression” în baza de date PubMed, rezultatele au 

arătat un număr de 389577 de articole (Figura1) dintre care am scăzut 8969 de 
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articole care se refereau la „myocardial depression” rănânând astfel 380609  de 

articole (NCBI).  

La tastarea cuvintelor cheie „brain disorders”, în aceiași bază de date 

numărul total de articole publicate este de 1262318 (NCBI). Prin urmare aproximativ 

32% dintre toate articolele publicate in PubMed referitor la patologiile creierului sunt 

reprezentate de articole despre depresie. Numărul de articole publicate despre 

depresie din totalul de articole publicate referitor la bolile creierului (aproximativ 

32%) este corelat cu fondurile alocate depresiei, din totalul de fonduri alocate 

patologiilor care afectează sistemul nervos central (33%) (Sobocki și colab., 2006). 

În figura 1 este prezentată captura de ecran a bazei de date PubMed la tastarea 

cuvintelor cheie „depression” (NCBI). 

 

Figura 1:Captură de ecran a bazei de date PubMed la introducerea cuvântului cheie 

“depression”. 

 Pe parcursul anilor, numărul de articole publicate în baza de date PubMed la 

introducerea cuvântului cheie „depression”, a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani, 

În anul 1997 au fost publicare 6008 articole, în 2007 numărul de articole publicate 

a fost de 11554 de articole iar în 2017 a ajuns 20838 de articole publicate. Astfel 

numărul de articole publicate la introducerea cuvântului cheie „depression” a fost de 

2.46 ori mai mare în 2017 față de 1997, în timp ce în ultimul deceniu numărul de 

articole din baza de date PubMed aproape s-a dublat (Figura 2).  
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În ceea ce privește numărul de articole publicate în PubMed la introducerea 

cuvintelor cheie brain disorders, în anul 1997 au fost publicate 22633 articole, în 

anul 2007 au fost publicate 36710 articole, iar în anul 2017 au fost publicate 44573 

articole. 

 Ca și în cazul articolelor publicate în PubMed la introducerea cuvântului 

cheie „depression” numărul de articole a crescut, însă rata creșterii numărului de 

articole publicate a fost mai mică decât în cazul depresiei. În figura 2 am reprezentat 

grafic articolele apărute în baza de date PubMed, în ultimi 20 de ani la introducerea 

cuvântului cheie „depression”, datele au fost preluate din baza de date PubMed 

(NCBI). 

 

Figura 2: Variația numărului de articole publicate în PubMed (NCBI), în ultimii 20 de 

ani la introducerea cuvântului cheie depression. 

Având în vederea incidența din ce în ce mai mare a depresiei la nivel mondial, 

este nevoie urgentă de tratament eficient al acestei patologii. Medicația actuală este 

eficientă în tratamentul simptomatologiei depresive însă efectele adverse severe 
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sunt una dintre cauzele renunțării la tratament, dintre persoanele care primesc 

medicație antidepresivă 56% dintre acestea renunță la tratament după primele 4 

luni, doar 25% dintre persoanele care iau medicație antidepresivă continuă 

tratamentul pentru o perioadă mai mare de 11 luni (Serna și colab., 2010). 

Patologiile microbiene au de asemenea o incidență uriașă la nivelul 

populației umane. Introducerea antibioticelor în practica clinică a reprezentat una 

dintre cele mai importante intervenții pentru controlul bolilor infecțioase. Antibioticele 

au salvat milioane de vieți și au reprezentat o revoluție în medicină. Totuși, o 

amenințare tot mai mare a agravat eficacitatea acestor medicamente, cea a 

rezistenței bacteriene la antibiotice, aceasta este definită ca abilitatea bacteriilor de 

a supraviețui la concentrații de antibiotice care inhibă/ucid alte bacterii din aceeași 

specie (Alós, 2015). În această lucrare vom încerca să găsim noi compuși din 

plante, și derivați de tioureide care ar putea fi utilizați în tratamentul infecțiilor 

bacteriene și fungice. 

Plantele medicinale sunt utilizate pe scară largă deoarece sunt ușor 

disponibile și mai ieftine decât medicamentele moderne. În multe țări, există puțină 

reglementare a medicinii tradiționale spre exemplu în România extracte de plante 

medicinale, uleiuri esențiale etc. sunt vândute sub formă de suplimente alimentare. 

Cu toate că nu se cunosc date legate de toxicitatea acestor compuși (doza letală, 

hepatotoxicitate etc.), sau posibilul efect biologic al acestora, cererea pentru astfel 

de produse este din ce în ce mai mare. 

 În plus, conținutul fitochimic și acțiunile farmacologice, ale multor plante cu 

potențial medicinal nu rămân evaluate prin cercetare științifică riguroasă pentru a 

defini eficacitatea și siguranța (Ahn, 2017).  In 2017 piața mondială a extractelor și 

medicamentelor din plante a fost estimată la sute de miliarde de dolari (Ahn, 2017).  

Plante ca levănțica, mușețelul, sunătoare, struguri, nucă, zmeură și-au 

dovedit eficiență în tratamentul depresiei (Akhondzadeh și colab., 2003); (Bradley 

și colab., 2009); (Crupi și colab., 2013); (Ferlemi și colab., 2015); (Park și colab., 

2012); (Jasiński  și colab., 2013); (Girish și colab., 2012); Însă mecanismul de 

acțiune al principalilor compuși ai plantelor cu implicați în tratamentul patologiilor 

psihiatrice și datele despre absorbția, distribuția, metabolismul, excreția și 

toxicitatea acestora sunt foarte puține sau lipsesc.   
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În această lucrare am evaluat potențialul antidepresiv al compușilor naturali: 

1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, 

germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, luteolin, perlorilene, 

melatonină, quercitin, resveratrol.  

Levănțica face parte din  Genul Lavandula face parte din familia Laminaceae, 

ordinul Lamiales, clasa Magnoliopsida, acest gen de plante cuprinzând aproximativ 

40 de specii. 

Studiile efectuate pe levănțică au arătat că uleiul esențial, sau tinctura 

obținută din această plantă are beneficii în tratamentul insomniei, anxietății și 

depresiei (Akhondzadeh și colab., 2003), (Bradley și colab., 2009)  

Efectul antianxiolitic al uleiului esențial de lavandă a fost testat într-un studiu 

efectuat de Bradley în anul 2009 (Bradley și colab., 2009). Uleiul esențial de 

levănțică a fost administrat în capsule. Subiecții au fost împărțiți randomizat în 3 

grupe: primul grup a primit capsule cu placebo, grupul 2 a primit capsule cu ulei de 

lavandă 100 micro L, iar grupul 3 a primit capsule cu lavandă 200 micro L (Bradley 

și colab., 2009). Pacienții au vizionat un film neutru, unul care provoacă anxietate, 

și unul de recuperare. Rezultatele au arătat că administrarea capsulelor cu 200 

micro L ulei de lavandă a arătat o scădere a nivelului de anxietate, în cazul femeilor 

(Bradley și colab., 2009).   

Un studiu publicat în anul 2003, a comparat printr-un studiu dublu-orb, aleator 

tinctura obținută din Lavandula angustifolia Mill. cu efectele antidepresive ale 

imipraminei în tratamentul depresiei ușoare și moderate pe o perioadă de 4 

săptămâni (Akhondzadeh și colab., 2003). 

 Acest studiu a inclus 45 de pacienți adulți care au îndeplinit criteriile de 

includere, aceștia au avut un scor Hamilton Rating Scale for Depression de ce puțin 

18. Pacienții au fost împărțiți randomizat în 3 grupe, grupul A a primit tinctură de L. 

angustifolia 60 de picături pe zi și tabletă placebo. Grupul B a primit 100 mg de 

imipramină pe zi și picături cu placebo. Grupul C a primit 100 mg de imipramină pe 

zi și 60 de picături cu tinctură de L. angustifolia pe zi, timp de 4 săptămâni 

(Akhondzadeh și colab., 2003).  
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Rezultatele acestui studiu au arătat că tratamentul cu tinctură de L. 

angustifolia a fost mai puțin eficient decât tratamentul cu imipramină, dar grupul în 

care pacienții au fost tratați cu imipramină și tinctura de L. angustifolia a arătat o 

îmbunătățire semnificativă față de grupul de pacienți tratați doar cu imipramină 

(Akhondzadeh și colab., 2003). În grupul pacienților tratați cu imipramină efectele 

anticolinergice cum ar fi gura uscată și retenție urinară au fost frecvente, în grupul 

pacienților tratați cu tinctură de L. angustifolia, s-au observat dureri de cap mai des 

decât în grupul pacienților tratați cu imipramină (Akhondzadeh și colab., 2003). 

Silexan este un medicament utilizat în tratamentul anxietății și al depresiei, 

această capsulă este alcătuită din ulei esențial de lavandă și are în compoziție 70-

80% acetat de linalil și linalool  cu efecte pozitive în tratamentul depresiei și al 

anxietății (Kasper și colab.,  2014), (Kasper și colab., 2015), (Koulivand  și colab., 

2013).  Principalii constituenții ai uleiului volatil de lavandă sunt linalool (20.60%-

35.99%), acetatul de linalil (12.58%-19.65%), acetatul de lavandulil (3.74%-

10.48%), t-p3-ocimene (1.26%-9.23%), α-terpinol (3.67%-6.73%), nerol (0.81%-

3.32%), neryl acetate (0.95%-3.64%) și beta-caryophyllene (0.93%-2.43%) (Robu 

și colab., 2011).  

Linalool 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol este un agent aromatic, ce face parte 

din clasa alcoolilor terpenici, acest compus natural are doi stereoizomeri licareol 

(R)-(-)-linalool și coriandrol (S)-(+)- linalool, acesta se găsește in ambele forme într-

o varietate de plante și uleiuri aromatice, cum ar fi plantele din familia Lamiaceae 

(mentă, lavandă) Lauraceae (scorțișoară, trandafir), Rustaceae (citrice) etc. 

(FooDB, FDB014940).  

Acetatul de linalil (3R)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl, este un compus ce 

face parte din clasa monoterpenoizilor aciclici, aceștia sunt monoterpenoizi care nu 

conțin un ciclu în structura chimică. Acest compus natural este esterul acetat al 

linaloolului. Acetatul de linalil se găsește în uleiul esențial de lavandă, dar poate fi 

găsit și în mentă (FoodDB, FDB006042).  

α-terpinol 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol, este un agent 

aromatic, acesta este un alcool monoterpenic natural. Teripenol există în 3 izomeri 

alfa, beta și gamma. Terpinolul este de obicei un amestec al acestor izomeri, α-

terpinol este însă constituentul major (FooDB, FDB014416).  
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1,8-cineol (1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane), acest compus natural 

se găsește în uleiul de lavandă, salvie, eucalipt etc. este un monoterpenoid. 

Principalii metaboliți ai acestui compus sunt: 1,8-dihidroxi-10-carboxi-p-mentanul, 

2-hidroxicinolul și 3-hidroxicinolul. În ceea ce privește toxicitatea acestui compus s-

au raportat două cazuri de deces ale unor persoane care au ingerat 3,5 respectiv 5 

ml de ulei esențial de eucalipt (FooDB, FDB014616).  

Luteolin este un compus natural ce se găsește in uleiul esențial de rozmarin. 

Rozmarinul este cunoscut pentru efectele sale antidepresive  (Crupi și colab., 2013) 

(Ferlemi și colab., 2015). Luteolin este un flavonoid natural, flavonoidele sunt 

derivați ai benzipirenului, acestea au un schelet de baza format din 15 carboni (C6-

C3-C6), compus dintr-un nucleu croman (C6-C3) (inelul benzenic A și inelul 

heterociclic C) (Kandaswami și colab., 2005). 

Un articol publicat în 2013 a investigat efectul antidepresiv/antianxiolitic al 

palmitoylethanolamide și luteolin, studiul a fost efectuat pe șoareci (Crupi și colab., 

2013). Capacitatea antidepresivă a acestor compuși a fost măsurată utilizând testul 

de înot forțat. Rezultatele acestui studiu au arătat că palmitoylethanolamide și 

luteolin exercită efect antidepresiv, la doze foarte mici, și poate fi considerat ca un 

nou compus în strategia antidepresivă (Crupi și colab., 2013). 

Un alt articol publicat în anul 2015, a testat activitatea antianxiolotică și 

antidepresivă a ceaiului de rozmarin (Ferlemi și colab., 2015). Aceștia au studiat 

efectul ceaiului de rozmarin pe șoareci, care au consumat regulat ceai de rozmarin. 

Șoareci au fost divizați in două grupe o grupă a primit ceai de rozmarin cealaltă 

grupă a primit apă (Ferlemi și colab., 2015). Efectul antidepresiv a fost testat prin 

testul înotului forțat, testul labirintului și evitare pasivă. Rezultatele studiului au arătat 

că șoareci care au consumat regulat ceai de rozmarin au arătat o îmbunătățire a 

depresiei și a anxietății (Ferlemi și colab., 2015). Analiza fitochimică a acestui studiu 

a arătat că principalii constituenți ai ceaiului de rozmarin sunt acidul rozmarinic, 

luteolin și acidul cafeic (Ferlemi și colab., 2015).  

Germacrene D (1E,6E,8S)-1-methyl-5-methylidene-8-(propan-2-

yl)cyclodeca-1,6-diene, este un membru al clasei de compuși germacran 

sesquiterpenoizi, acești compuși au un schelet germacran cu un inel ciclodecan 
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substituit cu un isopropil și două grupări metil. Acest compus natural se găsește in 

plante ca mușețel și mentă (FooDB, FDB003856)  

Quercitin 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, este un 

flavonoid polifenolic. Acesta se găsește în numeroase plante și fructe inclusiv în 

struguri roși, citrice, roșii, broccoli etc. (Perez-Vizcaino și colab., 2006).  Testele pe 

animale au arătat că efectul antidepresiv al sunătorii este dat de quercitin (Paulke 

și colab., 2008). Un studiu efectuat în anul 2011 a arătat că o dietă bogată în 

quercitină poate inhiba activitatea MAO în creier (Dixon și Ramsay, 2011).  

Un alt studiu a testat efectul produs de quercitin pe șobolani, cărora le-a fost 

activată prin expunere la stres axa HPA, Activarea acesteia joacă un rol important 

în patologia depresivă (Kawabata și colab., 2010). Administrarea quercitinei a arătat 

că aceasta a supresat creșterea concentrației de cortizol în plasmă, a creșterea 

nivelului de hormoni adrenocorticotropi și expresia CRP în regiunea hipotalamică 

cauzate de expunerea la stres a șobolanilor (Kawabata și colab., 2010). 

Resveratrol  5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol,  este un 

compus fenolic natural, acesta se găsește în struguri roșii și vin (Park și colab., 

2012). Un studiu realizat de Yáñez a evaluat efectul inhibitor al resveratrolului 

asupra transportorului de noradrenalină, transportorului de serotonină și a 

monoaminooxidazelor atât a formei cis cât și a formei trans a resveratrolului (Yáñez 

și colab., 2006). Rezultatele studiului au arătat că trans-resveratrol a fost puțin mai 

eficient decât cis-resveratrol. Ambele forme însă inhibă dependent de concentrația 

administrată transportorul de serotonină și de noradrenalină din creierul șoarecilor 

(Yáñez și colab., 2006).  

Același studiu a arătat că resveratrol inhibă ambele izoforme ale MAO 

(Yáñez și colab., 2006). Concluzia studiului a fost că resveratrol ar putea fi un bun 

antidepresiv, sau poate servi ca punct de plecare pentru noi derivați cu efect 

antidepresiv deoarece o singură structură inhibă atât MAO cât și transportorul de 

serotonină și transportorul de noradrenalină (Yáñez și colab., 2006). Aceste date 

sunt confirmate și de studiul efectuat de studiul condus de Xu acest studiu a arătat 

că  trans-resveratrol are efect antidepresiv prin metode de comportament și 

neurochimice (Xu și colab., 2010). 
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 Testele de comportament au arătat că trans-resveratrol la doze de 20, 40 

respectiv 80 mg/kg a redus timpul în care șoarecele a stat imobil la testul înotului 

forțat (Xu și colab., 2010). De asemenea analiza neurochimică a arătat că trans-

resveratrol inhibă într-o proporție dependentă de doză activitatea MAO-A. La doze 

de 40 sau 80 mg/Kg s-a observat o creștere semnificativă a nivelului de 

noradrenalină și serotonină în creier (Xu și colab., 2010). 

Acidul elagic 2,3,7,8-Tetrahydroxy-chromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-

dione, este un compus polifenolic ce se găsește în zmeură, nuci, rodii etc. (Girish și 

Pradhan, 2008). Acest compus natural a arătat comportament similar cu cel al 

medicației antidepresive în testele pe șoareci (Girish și colab., 2012). Acidul elagic 

administrat în doze de 25, 50 respectiv 100 mg/kg a produs o reducere semnificativă 

a duratei de imobilitate a șoarecilor atât în testul înotului forțat cât și în testul țineri 

de coadă suspendat, acțiunea acestuia a fost comparabilă cu cea a fluoxetinei la o 

concentrație de 20 mg/kg (Girish și colab., 2012).  Acidul elagic nu a produs însă 

activitate locomotorii a șoarecilor când au fost testați în atrofotometru (Girish și 

colab., 2012). 

  Reducerea timpului de imobilitate a șoarecilor tratați cu acid elagic, nu a 

mai fost observată atunci când au fost pretratați cu inhibitori ai sintezei de serotonină 

(p-clorofenilalanină) antagoniști ai receptorilor 5-HT(1A/1B), și blocanți ai β-

adrenoreceptorilor (pinidol), antagoniști ai receptorilor 5-HT(2A/2B) (Ketanserin), 

antagoniști ai receptorului 5HT3 (odansetron), antagonist al receptorului α1-

adrenergic, (prazosin), și la administrarea unui  antagonist al receptorului α2-

adrenergic (yohimbine), efectul antidepresiv al acidului elagic nu a fost însă 

influențat de administrare medicamentului naloxone, un antagonist al receptorului 

opioid (Girish și colab., 2012). 

   Prin urmare acidul elagic produce un efect asemănător cu cel al 

antidepresivelor, acesta fiind corelat mai degrabă cu sistemul monoaminergic decât 

cu cel opioid (Girish și colab., 2012).   

Acidul clorogenic (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-

enoyl]oxy-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, este un ester al acidului 

cafeic și al cacidului quinic, acesta este compusul polifenolic ce se găsește în cea 

mai mare pondere în cafea (Higdon și  Frei, 2006). 
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 Efectul antianxiolitic și antioxidant al acidului clorogenic a fost testat într-un 

studiu condus de Bouayed (Bouayed și colab., 2007). Rezultatele acestui studiu au 

arătat că la o concentrație de 20mg/kg acidul clorogenic a indus o scădere a 

comportamentelor asociate cu anxietatea. Efectul anti-anxiolitic al acestui compus 

a fost blocat de flumazenil, acest lucru sugerează că efectul anti-anxiolitic al acidului 

clorogenic este dat de activarea receptorului de benzodiazepine (Bouayed și colab., 

2007). Rezultatele in vitro au arătat că acidul clorogenic protejează granulocitele de 

stresul oxidativ (Bouayed și colab., 2007). 

Acidul ursolic (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-

1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-

tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid, este un acid triterpenic pentaciclic, 

acesta se găsește în multe plante medicinale, cum ar fi Rozmarinul (Liu, 2005). 

 Acest compus are mai multe efecte neurofarmacologice, inclusiv efecte 

antidepresive-like (Colla și colab., 2015). Efectul anxiolitic al acestui compus a fost 

testat de către Colla și colaboratorii pe modele animale (Colla și colab., 2015). 

Rezultatele acestui studiu au arătat că acidul ursolic a o concentrație de 10 mg/kg 

a arătat o îmbunătățire asemănătoare cu cea a diazepamului (Colla și colab., 2015). 

Eficiența acestuia nu a fost însă validată de toate testele care măsoară nivelul 

anxietăți al șoarecilor aplicate (Colla și colab., 2015).  

Un alt studiu a evaluat potențialul antianxiolitic, anticonvulsiv și antidepresant 

al acidului ursolic, rezultatele acestuia au arătat că acidul ursolic are efect anxiolitic 

pe șoareci, activitatea acestor compuși a fost ameliorată de flumazenil, acest lucru 

indicând că acești compuși naturali se leagă de receptori GABA-A (Khan și colab., 

2016). 

Cumarina chromen-2-one, este un compus chimic otrăvitor, găsit în multe 

plante, acest compus este precursorul mai multor medicamente anticoagulante, 

cum ar fi wafarina (Lake, 1999). Acest compus se găsește în numeroase plante, 

cum ar fi scorțișoara, menta, ceaiul verde, levănțica, morcovii etc.  

Concentrația de cumarina variază de la 1 mg/kg în țelină la 7000 mg/kg în 

scorțișoară și peste 87000 mg/kg în cassia. Expunerea la cumarină din dietă pentru 

oameni a fost calculată la 0.02 mg/kg/zi (Lake, 1999). FDA a blocat utilizarea 

cumarinei, ca aditiv alimentar datorită hepatotoxicității calculată pe șobolani.  
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Comisia europeană din cauza posibilelor efecte toxice asupra ficatului a 

restricționat cumarina, ca aditiv alimentar la 2mg/kg/mâncare/zi, exceptând guma 

de mestecat, caramelul și mâncărurile tradiționale. Acest compus este utilizat în 

clinică ca antineoplastic și în tratamentul insuficienței venoase. Cu toate acestea 

efectele adverse apărute la oameni după expunerea la cumarină au fost rare (Lake, 

1999).  

Efecte antidepresive ale cumarinei este cunoscut efectul inhibitor asupra 

MAO (Patil și colab., 2013). Cumarina scade nivelul de glutamat în hipocamp și 

stimulează eliberarea de aminoacizi endogeni în cortexul prefrontal (glutamat, 

taurină și glicină). Acesta ar putea fi motivul eficienței cumarinei în tratamentul 

bolilor neurodegenerative, care sunt corelate cu debalansarea nivelului de 

aminoacizi în sistemul nervos central (Skalicka-Woźniak și colab., 2016).  

Perlorilene [5-(9H-pyrido[3,4-b]indol-1-yl)furan-2-yl]methanol, este un 

alcaloid natural ce se găsește în ginseng. Numeroase studii arată că ginsengul este 

eficient în tratamentul depresiei (Szafrański, 2014); (Jeong și colab., 2015). Cu toate 

aceste nu am găsit date în literatură despre eficiența acestui compus în tratamentul 

depresiei sau al altor patologii ale sistemului nervos central acestui compus îi este 

evaluat pentru prima dată potențialul antidepresiv.  

Trigoneline 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxylate,  este un alcaloid, acesta se 

găsește în multe plante cum ar fi cartoful, cafea, soia etc. Acest compus natural are 

potențial antidiabetic (Folwarczna și colab., 2016), antioxidant,  neuroprotectiv, 

(Zameerli colab., 2017), previne apariția cariilor dentare prin prevenirea bacteriilor 

mutante Streptococcus să adere la dinți (Gazzani și colab., 2012).  

Acest compus natural are posibil efect anti-Alzheimer, acest efect a fost 

determinat prin tehnici de modelare moleculară, care au arătat că afinitatea acestui 

compus pentru peptidele Aβ(1-42), este ridicată și similară cu cea a medicamentului 

anti Alzheimer cotinide (Makowska și colab., 2014). Prin tehnici de „hydrophilic 

interaction chromatography” (HILIC), s-a arătat că acest compus penetrează bariera 

hematoencefalică  (Makowska și colab., 2014). 

În ceea ce privește efectul antidepresiv, al compusului natural trigonelline 

studiul realizat de Jäger a arătat că extractul de Schinduf (Trigonella foenum-

graecum L.), are potențial antidepresiv prin inhibarea MAO. (Jäger și cola., 2013). 



18 
 

Mai multe date despre potențialul antidepresiv al acestui compus nu au fost găsite 

în literatură.  

Melatonina  N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, este o amină 

biogenică, aceasta se găsește în plante și animale. Melatonina este vitală în 

reglarea ritmului circadian, și în multe alte procese biologice (Quera Salva și colab., 

2011).  

Studiile arată că melatonina are efecte benefice în patologi precum: stimulare 

auto-imună, antioxidant, are efecte benefice în cancer, studiile au arătat că 

administrarea melatoninei în combinație cu chemo-terapia melatonina crește 

speranța de viată și reduce efecte secundare toxice ale chemo-terapiei (Vinther și 

Claësson, 2015).  

În ceea ce privește simptomatologia depresivă, un studiu realizat pe femei 

diagnosticate cu cancer de sân cărora le-a fost administrată melatonină (6mg) 

înainte cu o săptămână de operație și 3 luni după operație a arătat că: femeile care 

au fost în grupul tratat cu melatonină au avut o rată mult mai mică de a dezvolta 

depresie în primele 3 luni după operație în comparație cu cele din grupul control. 

Referitor la efectele adverse nu au fost diferențe semnificative între grupuri (Hansen 

și colab., 2014).   

O meta-analiză realizată de Hansen a evaluat potențialul antidepresiv al 

melatoninei (Hansen și colab., 2014). Aceasta a inclus mai multe studii în care s-a 

testat potențialul antidepresiv al melatoninei, dozele de administrare variind de la 

0.5mg pe zi a 6 mg pe zi, durata studiilor variind de la 2 săptămâni la 3 ani jumate 

(Hansen și colab., 2014).  

Dintre aceste studii 6 au arătat o îmbunătățire a scorurilor care măsoară 

nivelul depresiei, în ambele grupuri de pacienți fără diferențe semnificative între 

acestea, un studiu a arătat un efect profilactic, iar altul a arătat o îmbunătățire 

semnificativă a grupului tratat cu melatonină față de placebo (Hansen și colab., 

2014). În nici unul dintre studii însă nu a fost raportat un efect advers semnificativ, 

cauzat de tratamentul cu melatonină  (Hansen și colab., 2014). 

Colina 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium, este constituentul de baza al 

lecitinei, acesta este găsit în foarte multe plante și animale. Acesta este un 
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precursor al acetilcolinei și al fossatidilcolinei (Babb și colab., 2004). Colina este 

considerată o vitamină esențială. Doza zilnică minimă de colină pentru o femeie 

este de 425 mg, iar pentru un bărbat de 550 mg. Deficitul de colină este asociat cu 

probleme ale ficatului, și o incidență crescută a cancerului de ficat (Buchman și 

colab., 2001). Colina este esențială în dezvoltarea normală a creierului, studiile pe 

șobolani au arătat că atunci când le-a fost administrată colină, memoria acestora a 

fost mai bună (Zeisel, 2004). 

 Studiul lui Glenn a arătat că suplimentele cu colină cresc neurogeneza în 

hipocamp, neurogeneza în hipocamp este mai scăzută în depresie, antidepresivele 

cresc de asemenea neurogeneza în hipocamp (Glenn și colab., 2012).  

Tratamentul cu colină ar putea fi unul protectiv în tratamentul depresiei, 

rezultatele studiului efectuat pe șobolani a arătat că șobolanii cărora le-au fost 

administrate suplimente cu colină prenatal sau postnatal sunt mai puțin anxioși 

decât celor care le-a fost administrată în viața adultă viața adultă sau în grupul de 

control (Glenn și colab., 2012).  

În acest studiu am evaluat pentru prima dată utilizând metode in silico 

puterea de inhibiție a compușilor naturali mai sus menționați asupra principalilor 

receptori implicați în patologiile psihiatrice, SERT, α1 adrenergic și 5-HT1A, de 

asemenea am prezis capacitatea acestor compuși, și a medicației utilizate în 

tratamentul patologiilor psihiatrice de a penetra bariera placentară.  

În literatură nu se găsesc date legate de constantele de inhibiție ale acestor 

compușii naturali asupra principalilor receptori target în tratamentul patologiilor 

psihiatrice. De asemenea nu am găsit în literatură date legate de profilul ADMET 

sau drug-like al acestor compuși naturali. 
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2. Stadiul actual al cunoașterii 

2.1. Patologiile psihiatrice 

 Bolile psihiatrice afectează din ce în ce mai multe persoane la nivel global. 

Organizația mondială a sănătății estima în anul 2001 că 450 de milioane de oameni 

sunt afectați de bolii psihiatrice, la nivel mondial (WHO). De asemenea se estimează 

ca unul din patru oamenii sunt afectați de o boală mentală sau neurologică de-a 

lungul vieții. (WHO)  

 Bolile psihiatrice sunt caracterizate printr-o percepție deformată asupra 

realității; printre bolile psihiatrice putem aminti: depresia, sindromul bipolar, 

schizofrenia, abuzul de substanțe, anxietatea, ADHD-ul și demența.  

Există tratamente eficiente pentru majoritatea patologiilor psihiatrice; 

Tratamentul este în general compus din psihoterapie și tratament medicamentos. 

Bolile psihiatrice afectează atât bătrâni și adulți cât și tineri și copii. 

 Un studiu realizat in 2003 pe un eșantion reprezentativ de 1420 de copii cu 

vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani desfășurat pe o perioadă de 3 luni a arătat că 36.7% 

din participanți ( 31% dintre fete și 42% dintre băieți) suferă de cel puțin o patologie 

psihiatrică.  

Patologii ca: anxietatea socială, panica, abuzul de substanțe și depresia au 

crescut în răspândire în timp ce patologi ca ADHD (Tulburarea Hiperactivă cu Deficit 

de Atenție / Attention Deficit Hyperactivity Disorder) și anxietatea au scăzut în 

răspândire (Costello și colab., 2003).  

În 2012 s-a realizat un studiu la nivelul preșcolarilor din Trondheim, Norvegia, 

pentru a căuta probleme emoționale sau de comportament. Studiul a fost realizat 

cu ajutorul „Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ)pe un eșantion de 1250 

de copii, dintre care 995 de părinți au completat chestionarul. Rezultatele studiului 

au arătat că  7.1% dintre participanții la studiu sufereau de o afecțiune psihiatrică.  

Cea mai compună a fost ADHD-ul (1.9%), tulburare de opoziție (1.8%), 

tulburare de conduită (0.7%), anxietate (1.5%), și depresie (2.0%). Cele mai multe 

tulburări emoționale și comportamentale au fost observate la copiii ai căror părinți 
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nu locuiesc împreună, și la copiii ce provin din familii cu situație economică 

deficitară.  

Rezultatele studiului au mai arătat că mai mulți băieți decât fete sunt afectați 

de ADHD și depresie (Wichstrøm și colab., 2012).  

 În anul 2015 s-a realizat o meta-analiză în vederea determinării răspândirii 

patologiilor psihiatrice la copiii și adolescenți, meta-analiza a fost desfășurată la 

nivel global în fiind incluse 41 de studii desfășurate în 27 de țâri, din fiecare regiune 

a globului. Rezultatele studiului au arătat că 13.4% dintre participanți suferă de 

patologii psihiatrice dintre care: 6.5% anxietate, 2.6% depresie, 3.4% ADHD, 5.7%  

tulburare de opoziție, tulburare de conduită (Polanczyk și colab., 2015).  

 În cazul adolescenților statisticile arată că în Statele Unite ale Americii 2.2 

milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 12-17 ani suferă de depresie 

majoră (NIH). În cazul ADHD-ului o meta-analiză realizată de institutul ADHD 

estimează ca la nivel global între 5.29%- 7.1% dintre adolescenți și copii au ADHD 

(ADHD institute). 

 Un studiu realizat în anul 2005 în Statele Unite ale Americii estimează că 

31% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13-18 ani prezintă tulburări 

anxioase, dintre care 8.3% severe (Kessler și colab., 2005).  

 Numeroase articole studiază tulburările de conduită și tulburările de opoziție, 

în rândul copiilor și adolescenților. Un studiu efectuat pe 4175 de adolescenți cu 

vârste cuprinse între 11-17 ani în anul 2006, în zona metropolitană, arată că 3.32% 

dintre participanți prezintă tulburare de conduită și 2.77% prezintă tulburare de 

opoziție (Roberts și colab., 2007).  

Același studiu estimează că 5.27% dintre participanți abuzează sau sunt 

dependenți de substanțe: 2.92% alcool;  3.38% marijuana și 0.90% alte substanțe 

(Roberts și colab., 2007).  

 În cazul adulților în Statele Unite ale Americii se estimează că în anul 2016, 

16.2 milioane de persoane cu vârsta de peste 18 ani suferă de depresie majoră sau 

au avut un episod de depresie majoră (NIH). 

 În cazul ADHD-ului meta-analiza realizată de către institutul ADHD 

estimează că la nivel global 3.4% dintre adulți suferă de ADHD (ADHD institute).   
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 Institutul național al sănătății mentale al Statelor Unire ale Americii (National 

Institute of Mental Health) estima în că între anii 2001-2003 19.1% din populația 

Statelor Unite ale Americii cu vârsta mai mare de 18 ani suferea de tulburări de 

anxietate (NIH).  
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2.1.1. Receptori implicați în patologiile psihiatrice 

Serotonina (5HT) este un neurotransmițător cu implicații în inducerea 

somnului, a apetitului, ajută memoria, influențează comportamentul sexual etc 

(Berger și colab., 2009). Receptorii serotoninergici și serotonina sunt importanți în 

reglarea funcțiilor creierului, dereglarea sistemului serotoninergic este implicat în 

patogeneza multor tulburări psihiatrice și neurologice (Roth și Xia, 2004). 

 În creier cele mai mari nivele de serotonină se găsesc în zona dorsală și 

mediană a nucleilor raphe. Cea mai mare parte din nucleii raphe din zona caudală 

inervează măduva spinării. Nucleii raphe din zona dorsală, și mediană, inervează 

restul sistemului nervos (Berger și colab., 2009).  

 Fiecare celulă din creier este aproape de o fibră serotoninergică, și aproape 

orice comportament și funcție din creier este regulată de serotonină. Receptorii 

serotoninergici, și transportorii de serotonină sunt principalul target în dezvoltarea 

de noi medicamente, cu efect asupra sistemului nervos central, o mare parte dintre 

medicamentele deja existente modulează neurotransimisia serotoninei (Berger și 

colab., 2009).   

 

 2.1.1.1. TRANSPORTORUL DE SEROTONINĂ- IMPLICAȚII ÎN PATOLOGIILE 

PSIHIATRICE 

Transportorul de serotonină (SERT), este unul din receptorii implicați în 

patologia depresivă. SERT reglează nivelul extracelular de serotonină în creier, 

transportând serotonina în neuroni și în celulele gliale (Andersen și colab., 2009).  

SERT este principalul receptor targetat pentru medicamentele utilizate în 

tratamentul patologiilor emoționale, inclusiv depresie (Andersen și colab., 2009).  

Medicamentele antidepresivele care inhibă SERT sunt antidepresivele triciclice, și 

antidepresivele care inhibă selectiv reabsorbția serotoninei, aceste medicamente 

sunt utilizate în tratamentul depresiei sau al anxietății (Andersen și colab., 2009) 

(Coleman și colab., 2016). 

SERT face parte dintr-o familie de transportatori dependenți de sodiu (Na +) 

și clor (Cl-). Această moleculă este compusă din 630 de aminoacizi, iar masa 

acesteia este de 70,325 Da. SERT are douăsprezece domenii transmembranare 
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(TM) cu o bucla extracelulară mare între TM 3 și 4. Atât capătul N-terminal cât și 

capătul C-terminal sunt localizate în citoplasmă (Lesch și colab., 1993).  

Articolul publicat de Coleman arată, că transportorul de serotonină are două 

situsuri de legare, unul central și unul alosteric. Situsul alosteric este poziționat 

deasupra situsului central, în "pereții" vestibulului extracelular, împiedicând astfel în 

mod direct evacuarea ligandului din situsul central, astfel este explicat modul în care 

liganzii alosterici încetinesc viteza off-rate a inhibitorilor legați la situsul central 

(Coleman și colab., 2016). 

În figura 3 este reprezentate situsul central și situsul alosteric legate cu 

escitalopram, această imagine este preluată și editată din articolul lui Coleman în 

articolul original figura3a (Coleman și colab., 2016). 

 

Figura 3. Secțiune sagitală în care este reprezentată legătura dintre (S)-citalopram 

și transportor în situsul alosteric (albastru deschis) respectiv în situsul central 
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(verde) (Coleman și colab., 2016). Imaginea este preluată și editată din articolul lui 

Coleman (Coleman și colab., 2016). 

 Antidepresivele blochează SERT prin plasarea situsul central, localizat între 

helicele transmembranare 1, 3, 6, 8 și 10, blocând direct legarea serotoninei. Situsul 

alosteric este localizat la periferia vestibulului extracelular, interpus între buclele 

extracelulare 4 și 6 și TM 1, 6, 10 și 11.  

Ocuparea situsului alosteric împiedică steric legarea ligandului de situsul 

central, oferind o explicație pentru acțiunea (S)-citalopramului (escitalopram) ca 

ligand alosteric (Coleman și colab., 2016). Situsul alosteric este prezentat în figura 

4. Figura 4 este preluată și editată din articolul lui Coleman, în articolul original figura 

4b (Coleman și colab., 2016). 

 

Figura 4 Situsul alosteric al transportorului de serotonină, legat cu escitalopram 

(albastru deschis), în spate cu verde se vede o moleculă de escitalopram legată de 
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situsul central.  această imagine este preluată și editată din articolul lui Coleman, 

(Coleman și colab., 2016). 

 

2.1.1.2. RECEPTORUL SE SEROTONINĂ SUBTIPUL 1A- IMPLICARE ÎN 

PATOLOGII PSIHIATRICE 

Receptorii de serotonină (5-HT) sunt în mare parte receptori cuplați cu 

proteina G (excepția este reprezentată de receptorul 5-HT3 , acesta este un ligand-

gated canal ionic), receptorii de serotonină se împart în 7 familii (5-HT1-5HT7) și 

sunt în total 14 subclase de receptori de serotonină (Hoyer și colab., 1994) Cele 14 

subclase de receptorii serotoninergici sunt reprezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 : Cele 14 subclase de receptori serotoninergici. 

Familia Subtipuri 

5-HT1 5-HT1A  5-HT1B 5-HT1C 5-HT1D 5-HT1E 5-HT1F 

5-HT2 5-HT2A 5-HT2B 5-HT2C 

5-HT3 - 

5-HT4 - 

5-HT5 5-HT5A 5-HT5B 

5-HT6 - 

5-HT7 - 

 

Receptorul 5-HT1A  a fost primul receptor serotoninergic clonat și 

caracterizat. Acest receptor (ca toți receptorii din această familie de altfel) are o 

afinitate ridicată pentru serotonină (Nichols și Nichols, 2008). Receptorii 5-HT1A  

sunt localizați atât în regiunea presinaptică cât și în cea postsinaptică. 

Datorită prezenței acestuia în regiunile din creier care sunt puternic implicate 

în tulburările anxioase și de dispoziție, acest receptor a fost folosit ca target pentru 

medicamentele antipsihotice, antianxiolitic și antipsihotice, Medicamente cu acțiune 

agonistă asupra receptorului 5-HT1A  cum ar fi buspiron și tandospiron, sunt 

aprobate în tratamentul depresiei și al tulburării anxioase (Celada și colab., 2004). 

Studiile pe șoareci au arătat, că șoarecii ale căror gene care codifică 

receptorul 5-HT1A    au fost inactivate, au tendința de a evita medii noi și de a scăpa 
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din situații stresante, aceste comportamente sunt asociate cu un nivel crescut de 

anxietate, și răspuns la stres (Parks și colab., 1998). Studiile pe modele animale 

arată că activarea acestui receptor produce efecte similare cu cele ale 

antidepresivelor (Lucki, 1991).  

 

2.1.1.3. RECEPTORUL Α1 ADRENERGIC-IMPLICAREA ÎN PATOLOGIILE 

PSIHIATRICE 

Receptorul membranar α1 adrenergic face parte din clasa receptorilor cuplați 

cu proteina G (Piascik și Perez, 2001). Receptorii membranari α1 adrenergici sunt 

cei mai abundenți receptori adrenergici din creier, rolul lor în SNC este cel mai puțin 

înțeles (Piascik și Perez, 2001). α1-adrenergic este un receptor postsinaptic, nu un 

receptor presinaptic, dar ca și alți receptori postsinaptici din creier, acesta poate 

determina modularea eliberării neurotransmițătorilor (Piascik și Perez, 2001).  

 În zonele somato-senzoriale ale cortexului, sa constatat că activarea 

receptorilor α1-adrenergici crește excitația observată după administrarea 

glutamatului sau acetilcolinei (Mouradian și colab., 1991). Receptorii α1-adrenergici 

pot, de asemenea, modula în mod direct eliberarea neurotransmițătorului din 

regiunile terminalele ale glutamatului care inervează celulele piramidale ale stratului 

V din cortexul prefrontal (Marek și Aghajanian, 1999).  

Receptorii α1-adrenergici generează răspunsuri excitaționale în zone 

subcorticale cum ar fi: nucleii geniculați mediani și laterali, nucleul talamic reticular 

și neuronii spinali motori.  Această activare este datorată în mare parte unei scăderi 

a conductivității potasiului în repaus și nu unei creșteri a calciului (McCormick și 

colab., 1991). Receptorii α1-adrenergici pot modula activarea neuronilor piramidali 

din neocortex, prin urmare pot avea implicații în atenție și memorare. Această clasă 

de receptorii poate în celulele  gliale (Piascik și Perez, 2001).   

Utilizarea cronică a medicamentelor antidepresive triciclice crește 

exprimarea receptorilor α1-adrenergici la nivelul creierului. Cu toate acestea, nu 

este clar dacă creșterea expresiei receptorilor α1-adrenergici are vreo contribuție în 

efectul antidepresiv al acestor medicamente sau nu (Doze și colab., 2009). În studiul 

efectuat de Doze și colab. efectuat pe șoareci acesta a arătat că receptorii α1-

adrenergici (1A și 1B) modulează diferit comportamentul antidepresiv al șoarecilor 
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(Doze și colab., 2009). Rezultatele acestui studiu sugerează că receptorul α1-

adrenergic, ar putea fi un target terapeutic folositor în tratamentul depresiei (Doze 

și colab., 2009).  

Un  alt studiu realizat de Doze bazat pe descoperirile din studiul anterior 

(Doze și colab., 2009), a arătat că stimularea pe termen lung a receptorilor α1 

îmbunătățește plasticitatea sinaptică, funcția cognitivă, starea și de asemenea 

crește speranța de viață. (Doze și colab.,2010) Un studiu realizat de Fountoulakis 

în anul 2012, a arătat că cel mai probabil efectul antidepresiv dat de medicație în 

cazul sindromului bipolar este dat de afinitatea antidepresivelor la receptorii 

membranari α1, dopaminergici D1 și histaminergici (Fountoulakis și colab., 2012).  

Blocarea receptorilor alpha1-adrenergici, de către medicația antipsihotică 

este asociată cu supresarea efectelor pozitive ale schizofreniei în special în cazurile 

de schizofrenie acută (Svensson, 2003).  
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2.1.2. Depresia 

2.1.2.1. DEPRESIA DATE GENERALE 

 Depresia este o boală mentală gravă, organizația mondială a sănătății 

estimează ca peste 300 de milioane de oameni suferă de depresie la nivel global 

fiind astfel cea mai răspândită patologie psihiatrică.  Aceasta boală afectează atât 

copiii și adolescenții cât și tinerii și bătrânii (WHO). Intensitatea depresiei poate fi de 

la ușoară la severă (depresie majoră) în cazurile grave ducând la suicid. Organizația 

mondială a sănătății estimează că aproape 800000 de oamenii care suferă de 

depresie se sinucid anual, sinuciderea fiind a 2-a cauză de mortalitate în rândul 

tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 de ani (WHO).  

 Depresia este o boală ce se caracterizează prin perioade lungi de tristețe. 

Indivizii afectați de această boală manifestă o stare generală proastă, lipsă 

interesului pentru activitățile cotidiene, dar și pentru activitățile care le produceau 

plăcere, lipsa sau creșterea poftei de mâncare, creșterea sau scăderea în greutate, 

stimă de sine scăzută, auto-învinovățire, insomnii sau creșterea duratei de somn 

etc.. Depresia este de mai multe tipuri: depresie majoră, depresie post-partum, 

depresie cronică, tulburare depresivă sezonieră. 

 Cauzele depresiei sunt numeroase, ele pornesc de la stres și evenimente 

neplăcute în viață cum ar fi: pierderea unei persoane dragi, pierderea locului de 

muncă, boli grave etc. Însă sunt studii care susțin că sunt implicați și factori genetici. 

 Stresul este definit ca un răspuns fizic automat la orice stimul care impune 

adaptarea la schimbare. Amenințările fizice sau emoționale, reale sau percepute 

declanșează o cascadă de hormoni de stres. Răspunsul la stres începe cu un 

semnal din partea hipotalamusului. Hipotalamusul secretă un hormon de eliberare 

al corticotropinei (CRH, Corticotropin Releasing Factor) , acest hormon stimulează  

hipofiza anterioară. Hipofiza anterioară stimulează secreția de corticotropină, atunci 

când corticotropină ajunge la glanda suprarenală este stimulată eliberarea 

cortizolului, acest traseu fiind cunoscut ca axa HPA (Tsigos și Chrousos, 2002).  

 Numeroase studii au studiat conexiune între nivelul ridicat de cortizol și 

depresia. Un studiu realizat de Holsboer în anul 2000 arată că peroanele ce suferă 

de depresie au un nivel mai ridicat de cortizol dimineața și linia de bază de-a lungul 

zilei decât persoanele care nu suferă de depresie (Holsboer, 2000). Însă o meta-
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analiză realizată de Knorr si colaboratorii susține că nu exista diferențe observabile 

legate de nivelul de cortizol dimineața și seară între persoanele diagnosticate cu 

depresie și cele nediagnosticate, exceptând cazurile de depresie majoră gravă 

(Knorr și colab., 2010). Un studiu realizat de Vreeburg, în anul 2009 arată că atât 

persoanele diagnosticate cu depresie cât și persoanele care au suferit de depresie 

au nivel de cortizol mai ridicat dimineața decât grupul de control (Vreeburg și colab., 

2009).  

 Evenimentele neplăcute în viață pot cauza depresie. Un studiu realizat de 

Sirkka‐Liisa Kivelä  arată că pierderea unui părinte în copilărie este asociată cu 

depresia în viața adultă (Kivelä și colab., 1998).  

 Traumele din copilărie sunt asociate cu depresia în viața adultă. Traumele în 

copilărie fiind asociate cu o rezistență scăzută la stres, și cu o dinamică alterată a 

axei HPA; acestea fiind asociate cu simptomele depresiei (Heim și colab., 2008).  

 Afecțiuni medicale cum ar fi bolile cardiovasculare, alzheimer-ul, diabetul de 

tip 1 sunt de asemenea asociate cu depresia. Bolile cardiovasculare sunt asociate 

cu depresia, existând o strânsă legătură între ele. Peroanele care suferă de 

depresie au un risc crescut de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare, însă în același 

timp persoanele care sunt diagnosticate cu boli cardiovasculare sunt predispuse 

depresiei (Hare și colab., 2014).  

 Peter Holmans în anul 2004  a condus un studiu de genotipare efectuat pe 

297 de familii, în care 415 persoane erau afectate de depresie majoră. Rezultatele 

studiului arată o posibilă legătură între depresia majoră recurentă și regiunea 103,2 

cM pe cromozomul 15q (Holmans și colab., 2004). 

 În anul 2000 Sullivan și colaboratorii au efectuat o meta-analiză privind 

epidemiologia depresiei majore. În acesta meta-analiză 5 studii efectuate pe gemeni 

au îndeplinit criteriile de includere. Rezultatele meta-analizei arată că depresia 

majoră este o tulburare influențată în mare parte de factorii genetici incidența 

depresiei fiind mai mare în cazul gemenilor monozigoți. Concluzia generală a 

studiului fiind că depresia majoră este o tulburare complexă rezultată mai degrabă 

din influența factorilor de mediu și a celor genetici împreună decât separat (Sullivan  

și colab., 2000) 
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 Prima ipoteză majoră referitoare la mecanismul depresiei a sugerat că 

principalele simptome ale acesteia apar din cauza deficienței de neurotransmițatori 

pentru: norepinefrină, serotonină și/sau dopamină. Dovezile în favoarea acestei 

afirmații au fost aduse din studii clinice și studii pe animale de laborator, s-a observat 

că medicamentul utilizat în tratamentul hipertensiunii arteriale, rezerpină, care 

cauzează reducerea stocurilor din regiunea presinaptică de norepinefrină, 

serotonină și dopamină induc simptome asemănătoare cu ale depresiei 

(Schildkraut, 1965).  

În contrast cu efectele obținute în tratamentul cu rezerpină s-au observat 

efectele medicamentului iproniazid, un medicament utilizat în tratamentul 

tuberculozei. Persoanele tratate cu iproniazid prezentau euforie și tratament 

hiperactiv, fapt determinat de creșterea concentrației de norepinefrină și serotonină 

la nivelul creierului. Creșterea concentrației de norepinefrină și serotonină fiind 

determinată de inhibarea enzimei de monoaminaooxidază (MAO) (Coppen, 1967)  

 

2.1.2.2. MEDICAȚIA UTILIZATĂ ÎN TRATAREA DEPRESIEI 

 Tratamentul depresiei este în general compus din psihoterapie și/sau 

medicație. Studiile arată că cele mai bune rezultate se obțin atunci când tratamentul 

este compus atât din psihoterapie cât și din medicație. În cazul în care se folosește 

o singură metodă de tratament, tratamentul în care se folosește doar medicație are 

rezultate mai bune decât tratamentul în care este utilizată doar psihoterapia. 

Medicația actuală utilizată în tratamentul depresiei este reprezentată de 

antidepresive. Antidepresivele se împart în mai multe clase după modul de acțiune:  

i. Antidepresive inhibitoare selective ale transportorului de serotonină (SSRI-

uri) 

ii. Antidepresive inhibitoare ale transportorului serotonină-norepinefrină (SNRI-

uri), 

iii. Antidepresive triciclice (TCA-uri),  

iv. Antidepresive inhibitoare de monoaminooxidază (MAOI-uri),  

v. Antidepresive inhibitoare reversibile ale monoaminooxidazei A (RIMA-uri), 

vi. Antidepresive tetraciclice (TeCA-uri). 
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2.1.2.2.1. SSRI-urile 

 SSRI-urile reprezintă una dintre cele mai utilizate clase de antidepresive, 

acestă clasă de medicamente inhiba recaptarea serotoninei rezultând astfel o 

creștere a timpului în care serotonina stă în fanta sinaptică. Creșterea timpului în 

care serotonina stă în fanta sinaptică duce la o stimulare mai îndelungată a 

receptorului ceea ce conduce la o acumulare mai mare de serotonină în fanta 

sinaptică rezultând o creștere a semnalizării între sinapse (Goodman și colab., 

2001).  

 Dintre medicamentele care au ca mecanism de acțiune inhibarea recaptării 

serotoninei fac parte: citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina 

și sertralina. 

 Ca orice medicamente SSRI-urile cauzează efecte adverse ele fiind comune 

pentru majoritatea medicamentelor ce fac parte din această clasă, cele mai 

frecvente (care apar la 1 din 10 pacienți) includ: tulburări psihice (somnolența, 

insomniile, stări de agitație sau nervozitate); tulburări ale sistemului nervos ( amețeli, 

cefalee) tulburări gastrointestinale (diaree/constipație, greața); tulburări cardiace 

(palpitații). Din lista de efecte adverse ce apar frecvent ( mai puțin de 1 din 100 dar 

mai mult de 1 in 10) vom aminti: tentativa de suicid,  amnezie, tulburări ale somnului, 

migrenă, tahicardie,  hipotensiune sau hipertensiune arterială, tulburări 

hepatobiliare, creștere/scădere în greutate, insuficiența ejaculatorie, impotență etc. 

reacțiile de sevraj pot apărea la încetarea tratamentului (Drugs).    

Citalopram și escitalopram 

 Citalopramul prezintă un  stereocentru de care este legată o grupare 4-fluoro 

fenil și o grupare N,N-dimetil-3-aminopropil. Datorită acestei chiralități, molecula 

există în forme enantiomerice: S-(+)-citalopram și R-(-)- citalopram. Citalopramul 

este compus dintr-un mix ce reprezintă 50%  S-(+)-citalopram 50% R-(-)- citalopram 

(Lepola și colab., 2004). 

 Citalopram, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-

benzofuran-5-carbonitrile (figura3), este un compus medicamentos cu o puternică 

activitate inhibitorie asupra SERT, acest compus are efecte slabe sau inexistente, 

asupra transportorului de norepinefrină sau dopamină. Citalopram nu este 
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antagonist pentru receptori α sau β adrenergici, dopaminergic D2, muscarinici, 

receptori 5-HT1A , 1B sau histaminergic H1 (Baumann, 1996).  

Acest compus medicamentos este utilizat în tratarea depresiei și a atacurilor 

de panică. Cipriani a condus o meta-analiză, în care au fost analizate 117 studii 

efectuate între anii 1991 și 2007, având în total 25928 de participanți. În acesta 

meta-analiză s-a analizat eficiența antidepresivelor și tolerabilitatea acestora. 

Citalopramul a fost clasat pe locul 5 din 12 în ceea ce privește eficiența și pe locul 

4 din 12 în ceea ce privește tolerabilitatea (Cipriani și colab., 2009).  

 Escitalopramul, (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-

dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile, este un medicament similar citalopramului 

conținând însă doar entiomerul S-(+)-citalopram (figura3).   

Acest compus medicamentos este un puternic inhibitor al transportorului de 

serotonină acesta are o putere de inhibiție de 3 ori mai mare decât R-(-)- citalopram 

(Owens și colab., 2001). Referitor la activitatea biologică asupra altor receptori 

membranari S-(+)-citalopram are o activitate de 6 ori mai slabă asupra receptorilor 

muscarinici sau histaminergici decât citalopram (Bareggi și colab., 2007). 

În meta-analiza realizată de Cipriani  escitalopramul s-a clasat pe locul 2 din 

12 în ceea ce privește eficiența acestuia. Referitor la tolerabilitate escitalopramul se 

clasează pe primul loc (Cipriani și colab., 2009).  

Escitalopramul este mai eficient în tratamentul depresiei decât citalopramul 

și este mai bine tolerat de pacienți ( Cipriani și colab., 2009). 

Un review realizat de Azorin, care a studiat eficiența citalopramului față de 

cea a escitalopramului, a arătat că escitalopramul este mai eficient.  

Datele din acest studiu au fost colectate din 3 studii clinice, similare în design, 

în care pacienții diagnosticați cu depresie majoră au fost tratați cu escitalopram, 

citalopram și placebo. Din numărul total de 506 pacienți 169 au fost tratați cu 

escitalopram, 171 cu citalopram și 166 cu placebo.   

Rezultatele studiului au arătat că escitalopramul a avut o eficiență 

semnificativ mai ridicată față de citalopram (Azorin și colab., 2004).  
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În figura 5 este sunt prezentați entiomerii S-(+)-citalopram și R-(-)- citalopram. 

Această figură a fost preluată și editată din Wikipedia (Wikipedia contributors) 

 

Figura 5: sus este prezentat entiomerul și R-(-)- citalopram jos este prezentat 

entiomerul S-(+)-citalopram. Imaginea a fost editată și preluată din Wikipedia  
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Paroxetina 

 Paroxetina, (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-

fluorophenyl)piperidine, este utilizată atât in tratarea depresiei majore cât și in 

anxietatea socială și generalizată, comportament obsesiv-compulsiv, stresul 

posttraumatic și în tratamentul atacurilor de panică.  

 Paroxetina este unul dintre cele mai potente și selective inhibitoare ale SERT, 

cu toate acestea, este mai puțin eficient decât alte SSRI-uri cum ar fi escitalopramul, 

citalopramul sau sertralina (Mellerup și Plenge, 1986). Studiile in vitro arată că acest 

compus medicamentos are afinitate scăzută pentru receptorii α1 adrenergici, α2 

adrenergici, β adrenergici, dopaminergici D2, receptorii 5-HT din familiile 5-HT1 și 

5-HT2 și receptorul histaminergic 1 (Hiemke, 1994) 

 Referitor la eficiență și la tolerabilitate acest antidepresiv se clasează pe 

locul 10 dintre cele 12 antidepresive analizate de către Cipriani în ceea ce privește 

eficiența și pe locul 11 în ceea ce privește toleranța (Cipriani și colab., 2009). 

Fluoxetina 

  Fluoxetina, methyl({3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl})amine 

este un antidepresiv ce se folosește în tratamentul depresiei majore, al bulimiei 

nervoase, și în tratarea atacurilor de panică. Acest antidepresiv este primul 

medicament din clasa SSRI-urilor apărut (Perez-Caballero și colab., 2014).  

Fluoxetina este un medicament chirial prin urmare ca și citalopramul prezintă 

2 enantiomeri: (S)-(+)-Fluoxetina și (R)-(-)-Fluoxetina (Perez-Caballero și colab., 

2014). 

 Norfluoxetina este metabolitul activ al fluoxetinei. Dacă cei doi entiomeri ai 

fluoxetinei inhibă identic transportorul de serotonină, în cazul norfluoxetinei, (S)-(+)-

norfluoxetina este un inhibitor mai puternic al SERT decât (R)-(-)-norfluoxetina 

(Wong și colab., 2005).  

În ceea ce privește afinitatea fluoxetinei asupra altor receptori membranari la 

fel ca și în cazul celorlalte medicamente din această clasa fluoxetina nu are acțiune 

antagonică, sau are acțiune antagonică foarte slabă pentru receptori α sau β 

adrenergici, dopaminergic D2, muscarinici, receptori 5-HT1A , 1B sau histaminergic 

H1 (Baumann, 1996).  
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Deși este foarte utilizat, în ceea ce privește eficiența acestuia în depresia majoră, 

acesta a fost clasat pe poziția 11 din  cele 12 medicamente analizate, iar în privința 

toleranței a fost clasat pe poziția 7 (Cipriani și colab., 2009).   

Fluvoxamina 

 Este un medicament din clasa SSRI-urilor ce a  fost aprobat inițial pentru 

tratamentul sindromului obsesiv-compulsiv însă se folosește și în tratarea atacurilor 

de panică, a anxietății și în tratarea depresiei majore.  

În ceea ce privește eficiența lui în tratamentul depresiei majore acest 

medicament se afla pe locul 9 din 12 iar în ceea ce privește tolerabilitatea lui se 

situează pe locul 10 din 12 (Cipriani și colab., 2009). Fluvoxamina pe lângă acțiunea 

inhibitorie asupra SERT este și agonist al receptorului sigma 1 (σ1) (Owens și 

colab., 2001).  

 Studiile in vitro arată că fluvoxamina este un inhibitor puternic și selectiv al 

recaptării serotoninei și are efecte foarte slabe asupra recaptării norepinefrinei și 

dopaminei (Irons, 2005). 

 In afară de legarea la receptorii σ1 (Irons, 2005), fluvoxamina nu are afinitate 

semnificativă pentru receptorii serotoninergici (5HT1A, 5HT1B, 5HT2) sau 

benzodiazepinici adrenergici (alfa1, alfa2, beta), colinergici, GABA, dopaminergici, 

histaminergici; acțiunea antagonică asupra acestor receptori a fost asociată cu 

efecte anticolinergice, sedative și cardiovasculare (Dell'Osso și colab., 2005).. 

 Acest medicament prezintă tolerabilitate ridicată, și este sigur de utilizat. Însă 

interacțiunea acestuia cu CYP450, îl face mai puțin recomandat în tratamentul 

pacienților în vârstă sau care prezintă comorbidități (Altamura și colab., 2015).  

Sertralina 

 Sertralina este utilizat în tratarea depresiei majore, acest medicament este 

un foarte puternic inhibitor al SERT (Meyer și colab., 2004) Eficiența acestuia și 

tolerabilitatea este ridicată fiind situat pe locul doi în ceea ce privește tolerabilitatea 

și pe locul 4 în ceea ce privește eficiența conform meta-analizei realizată de Cipriani 

(Cipriani și colab., 2009). Acest medicament antidepresiv din clasa SSRI-urilor are 

afinitate foarte mică sau inexistentă asupra transportorilor de dopamină sau 

norepinefrină (Shelton, 1994).  
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Sertralina nu este antagonist pentru receptorii α sau β adrenergici, 

histaminergici H1, sau dopaminergici D2 (Shelton, 1994). Acest compus 

medicamentos utilizat în tratamentul depresiei are o tolerabilitate crescută față de 

alte clase de antidepresive (Murdoch și McTavish, 1992).  

2.1.2.2.2. SNRI 

 SNRI-urile sunt o clasă de medicamente antidepresive ce inhibă selectiv 

transportorul de serotonină și transportorul de norepinefrină (NET) spre deosebire 

de SSRI-uri care au acțiune inhibitorie doar asupra transportorului de serotonină. 

Sunt studii care consideră ca SNRI-urile prezintă avantaje fața de SSRI-uri în 

tratamentul depresiei prin faptul că tratează mai multe simptome (Cashman și 

Ghirmai, 2009).  

 Din această clasă de medicamente fac parte: desvenlafaxina, duloxetina, 

milnacipran-ul și venlafaxina 

 In ceea ce privește efectele secundare acestea sunt comune pentru 

majoritatea medicamentelor din aceasta clasă și includ: Scăderea poftei de 

mâncare, insomnie, gânduri sau acțiuni suicidale, disfuncție erectilă, hepatită, 

tahicardie, palpitații, hemoragii ginecologice, tulburări menstruale, 

hipertensiune/hipotensiune arterială, scădere / creștere în greutate, etc.  

 Duloxetina  

Acest compus medicamentos este un puternic inhibitor al SERT și NET. Este 

folosit în tratarea depresiei majore, anxietății, durerii cronice și fibromialgiei. În ceea 

ce privește eficiența acest medicament este situat pa locul 8 din 12, iar în privința 

tolerabilității este situat pe locul 9 din 12 (Cipriani și colab., 2009). 

 Venlafaxina 

Acest medicament din clasa SNRI-urilor este un inhibitor puternic al SERT și 

inhibitor al NET fiind utilizat în tratarea depresiei majore (Gould și colab., 2005).  De 

asemenea acest medicament este inhibitor al transportorului de dopamină (Lemke, 

2007). Eficiența acestuia este mai ridicată decât a duloxetinei, fiind situat pe locul 3 

în ceea ce privește eficiența (față de duloxetină situată pe locul 8) (Cipriani și colab., 

2009). 
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În privința tolerabilității venlafaxina este situată pe poziția a 8-a fiind apropiată 

de duloxetină aceasta fiind situată pe poziția a 9-a (Cipriani și colab., 2009). 

2.1.2.2.3. TCA și TeCA 

 Denumirea acestei clase de antidepresive provine de la structura lor triciclică. 

Mecanismul acestora de acțiune nu este specific. Majoritatea antidepresivelor din 

această clasă au acțiune asemănătoare cu a SNRI-urilor și/sau a SSRI-urilor 

exceptând amineptina (Gillman, 2007). Este cea mai mare clasă de antidepresive 

având peste 20 de compuși cei mai utilizați fiind: clomipramina, imipramina, 

desipramina, lofepramina, nortriptilina, amitriptilina, amoxapina, doxepina și  

iprindol.   

 O meta-analiză realizată de Cipriani în anul 2018 a analizat 522 de articole 

publicate între anii 1979-2016, fiind analizați în total 87052 de participanți. În 

această meta-analiză au fost studiate 21 de antidepresive, privind eficiența acestora 

în tratamentul depresiei majore și tolerabilitatea acestora. Rezultatele acestui studiu 

au arătat că: clomipramina și amitriptilina au fost catalogate ca medicamente cu 

eficiență și tolerabilitate medie. (Cipriani și colab., 2018).  

Amitriptilina 

 Acest medicament antidepresiv are acțiune inhibitoare asupra transportorului 

de noradrenalină (Vaishnavi și colab., 2004), al SERT (Werling și colab., 2007),  

antagonist al receptorului 5-HT2A, inhibitor al receptorului 5-HT1A, antagonist al 

receptorului membranar α1-adrenergic, antagonist al receptorului histaminergic H1, 

antagonist al receptorilor muscarinici M1, M2, M3, M4 și M5, (Cusack și colab., 

1994). Metabolitul activ al amitriptilinei este nortriptilina (Norkus și colab., 2015). 

Imipramina 

 Imipramina este antidepresivul triciclic prototip, acest antidepresiv este un 

TCA derivat de dibenzazepină, metabolitul activ al acestui compus medicamentos 

este desipramina (Gram și colab., 1983). Acest compus medicamentos pe lângă 

utilizarea lui în tratamentul depresiei mai este folosit și pentru gestionarea atacurilor 

de panică cu sau fără agorafobie (Katzman și colab., 2014), în tratamentul ADHD 

(Topczewski, 2014), în gestionarea bulimiei nervoase (Hay și Bacaltchuk 2008), 

pentru gestionarea pe termen scurt a episoadelor depresive acute în tulburarea 
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bipolară și schizofrenie (Katzman și colab., 2014), acest medicament mai poate fi 

utilizat în tratamentul tulburărilor acute de stres, tulburării de stres posttraumatic 

(Katzman și colab., 2014), tratamentul simptomatic al nevralgiilor postherpetice și 

neuropatiei diabetice dureroase (Low și Dotson, 1998).  

 Imipramina este inhibitor al transportorului de noradrenalină (Anton și colab., 

2006), al transportorului de serotonină (Barkan și colab., 2004), antagonist al 

receptorului 5-HT2A, antagonist al receptorului H1, antagonist al receptorului α1 

adrenergic, antagonist al receptorilor muscarinici M1-M5 (Cusack și colab., 1994). 

Lofepramina 

 Lofepramina este un medicament din clasa antidepresivelor triciclice, din 

punct de vedere structural acesta este similar cu imipramina, acest compus este 

metabolizat la desipramină (Lancaster și Gonzalez, 1989). Activitatea sa 

antidepresivă este dată de facilitarea neurotransmisiei noradrenergice prin 

inhibarea absorbției și, posibil, prin facilitarea suplimentară a neurotransmisiei 

serotoninergice (Lancaster și Gonzalez, 1989). Cel mai frecvent efect advers al 

imipraminei este gura uscată,  incidența acestui efect secundar anticolinergic este 

mai mică decât cea a pacienților tratați cu imipramină (Lancaster și Gonzalez, 

1989).  Antidepresivul lofepramina nu a fost asociat cu efecte adverse asupra 

funcției cardiace aceste nu au fost observate nici în cazurile de tentativă de suicid 

prin supradozaj cu acest compus (Lancaster și Gonzalez, 1989).  

 O meta analiză realizată de Kerihuel și Dreyfus, a studiat efectul lofepraminei 

în comparație cu alte antidepresive triciclice în ceea ce privește eficiența, 

tolerabilitatea și reacțiile adverse din peste 20 de studii (Kerihuel și Dreyfus, 1991). 

Lofepramina a fost la fel de eficientă ca medicamentele testate  însă incidența 

efectelor adverse a fost redusă comparativ cu acestea (Kerihuel și Dreyfus, 1991). 

Referitor la raportul risc/beneficul acesta este superior în cazul lofepraminei 

comparativ cu amitriptilina, imipramina, clomipramina, maprotiline și desipramina 

(Kerihuel și Dreyfus, 1991). 

Desipramina 

 Este un antidepresiv din clasa TCA-urilor, este metabolitul activ al 

imipraminei (Gram și colab., 1983) și al lofepraminei (Lancaster și Gonzalez, 1989). 
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Compusul medicamentos desipramină este: inhibitor al transportorului de 

noradrenalină (Zhu și colab., 2004), inhibitor al transportorului de serotonină (Gould 

și colab., 2006), antagonist al receptorului 5-HTA, antagonist al receptorilor alpha 1 

adrenergici, și al receptorilor muscarinici M1-M5 (Cusack și colab., 1994). 

Doxepina  

  Acest medicament este un antidepresiv triciclic de tip dibenzoxepin, este 

utilizat pentru a trata depresia și anxietatea (Unterecker și colab., 2014). Doxepina 

nu are efecte anticolinergice substanțiale dar prezintă efecte sedative (Roth și 

colab., 2007).  Acest medicament este antagonist al receptorilor histaminergici H1 

(Tashiro și colab., 2004) și H2 (Figueiredo și colab., 1990), inhibitor al 

transportorului de noradrenalină, inhibitor al transportorului de serotonină (Tatsumi 

și colab., 1997), antagonist al receptorilor 5-hidroxitriptaminici 2A, 2B și 2C, 

antagonist al receptorilor muscarinici M1, M2, M3, M4 și M5, antagonist al 

receptorului alpha1 adrenergic, antagonist al receptorului 5- 

HT1A, antagonist al receptorului dopaminergic D2 etc. (Cusack și colab., 1994). 

 TeCA sunt reprezentate de antidepresivele tetraciclice, acestă clasă de 

antidepresive este denumită după structura lor chimică având în structură patru 

inele de atomi, spre deosebire de cele triciclice care au 3. Majoritatea 

antidepresivelor din această clasă nu inhibă SERT, fiind inhibitoare de NET și 

blochează receptorul serotoninergic subclasa 2A (5-HT2A) (PDSP Ki Database). 

Cele mai cunoscute medicamente care fac parte din această clasă sunt: Mianserin, 

Mirtazapina și Setiptilina.   

2.1.2.2.4. MAOI și RIMA  

 MAOI reprezintă o clasa a antidepresivelor ce inhibă ireversibil cele doua 

izoforme ale MAO: monoaminooxidaza A  (MAO-A) și monoaminooxidaza B (MAO-

B).  

 RIMA reprezintă o clasă de antidepresive ce inhibă reversibil doar izoforma 

A a monoaminooxidazei.  

 Monoaminooxidaza este o enzimă care catalizează oxidarea monoaminelor 

(Tipton și colab., 2004). Izoforma MAO-A distrug melatonina, serotonina, epinefrina 
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și norepinefrina. Atât MAO-A cât și MAO-B distrug dopamina tiramina și triptamina 

(Kalgutkar și colab., 2001).  

 Dintre medicamentele ce aparțin clasei MAOI fac parte: hidrazin, 

isocarboxazid, nialamid, fenelzin și hidracarbazin.  

2.1.2.3. DEPRESIA ȘI SARCINA 

Sarcina este o perioadă frumoasă în viața fiecărei femei, cu toate acestea 

între 8.3 și 12% dintre femeile sunt afectate de depresie pe perioada sarcinii (Grote 

și colab., 2010). Un studiu realizat în 2007 de către Cooper arată ca rata utilizării 

medicației in timpul sarcinii a crescut de la 5.7% în anul 1999 la 13,4% în anul 2003 

(Cooper și colab., 2007).   

Depresia în timpul sarcinii este corelată cu o perioadă mai scurtă de gestație 

și cu o greutate mai mică a fătului la naștere. De asemenea copii ale căror mame 

au suferit de depresie pe parcursul sarcinii  au un risc crescut de iritabilitate, sunt 

mai puțin activi și au mai puține expresii faciale comparativ cu noi-născuții ale căror 

mame nu au avut depresie pe parcursul sarcinii. 

 Nou-născuții mamelor diagnosticate cu depresie pe parcursul sarcinii 

prezintă un profil biochimic și fiziologic similar cu cel al mamei, astfel nou-născuții 

au un nivel de cortizol crescut. Nivelul de serotonină scăzut și nivelul de dopamină 

scăzut (Field și colab., 2006)  

Medicația antidepresivă în timpul sarcinii nu este recomandată aceasta poate 

cauza numeroase efecte neplăcute cum ar fi: avortul spontan (în primul trimestru de 

sarcină), greutate scăzută a fătului la naștere, durată mai scurtă a perioadei de 

gestație, risc crescut pentru făt de a dezvolta malformații, modificări 

neurocomportamentale ale fătului etc. (Yonkers și colab., 2009).  

O meta-analiză realizată de Hemels a studiat rata de avorturi spontane în 

cazul femeilor care utilizează antidepresive în comparație cu rata de avorturi 

spontane a femeilor care nu utilizează medicație antidepresivă (Hemels și colab., 

2005). 

 Meta-analiza a adunat studii publicate între anii 1966 și 2003 privind rata 

avorturilor spontane. Meta-analiza a fost realizată pe un număr de 3567 de femei 

dintre care 1534 au fost expuse medicației utilizate în tratamentul depresiei și 2033 
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de femei care nu au utilizat antidepresive pe parcursul sarcinii (Hemels și colab., 

2005). Rezultatele au arătat că în cazul femeilor care nu au utilizat antidepresive 

rata de avort spontan este de 8.7%  în timp ce în cazul femeilor care au utilizat 

antidepresive rata de avort spontan este de 12.4%, ne fiind găsite diferențe între 

clasele de antidepresive(Hemels și colab., 2005).  

Rata crescută cu 3.9% a riscului de avort spontan în cazul femeilor care au 

utilizat medicamente antidepresive în sarcină față de linia de bază, a dus la 

concluzia că medicația antidepresivă accentuează riscul de avort spontan (Hemels 

și colab., 2005). Limitarea studiului constă însă în faptul ca nu există o comparație 

între femeile însărcinate care suferă de depresie și nu utilizează medicație 

antidepresivă și femeile care suferă de depresie și utilizează medicație 

antidepresivă  (Hemels și colab., 2005). 

În ceea ce privește durata gestației numeroase studii arată că expunerea la 

antidepresive din clasa SSRI-urilor și a TCA-urilor în timpul gestației este asociată 

cu o durată mai scurtă a gestației (Yonkers și colab., 2009). Un studiu realizat de 

Chambers a analizat studii publicate între anii 1989 și 1995 a identificat 482 de 

femei însărcinate  afectate de depresie dintre care 228 au utilizat fluoxetină pe 

perioada sarcinii și 254 nu. Rezultatele studiului au arătat că femeile care au utilizat 

fluoxetină au avut o perioadă de gestație mai scurtă comparativ cu cele care nu au 

luat. (Chambers și colab., 1996).  

Referitor la posibilele malformații ce pot apărea asupra fătului expus la 

antidepresive pe perioada sarcinii, meta-analiza realizată de Yonkers afirmă ca 

majoritatea antidepresivelor din clasa TCA-urilor nu sunt corelate cu un risc crescut 

al malformațiilor structurale. În ceea ce privește antidepresivele care fac partea din 

clasa SSRI-urilor, numeroase studii analizate de Yonkers au sugerat o legătură între 

utilizarea antidepresivelor în timpul sarcinii si malformațiile fetale în timp ce alte 

studii nu au găsit o asociere directă între acestea.  (Yonkers și colab., 2009). 

Un studiu realizat de Källén în 2004 a investigat efectele medicației 

antidepresive administrată mamelor în ultimul trimestru de sarcină asupra fătului. 

Studiul a fost efectuat pe 997 de nou-născuți. Rezultatele studiului au arătat o 

creștere a riscului de naștere prematură și o greutate mai mică a fătului la naștere, 

în cazul mamelor care au utilizat antidepresive triciclice. 
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 Utilizarea antidepresivelor triciclice a fost de asemenea asociată cu un risc 

crescut pentru nou-născut de a avea un scor Apgar mic la naștere,  o rata crescută 

de a avea boli respiratorii, convulsii neo-natale și hipoglicemie. Același studiu afirmă 

că în ceea ce privește medicația antidepresivă reprezentată de SSRI-uri nu este 

asociată cu un scor Apgar mic la naștere, incidența crescută de boli respiratorii, 

convulsii neo-natale sau hipoglicemie (Källén, 2004).   

2.1.2.4. NOI PERSPECTIVE ÎN TRATAREA DEPRESIEI 

 Deși medicația utilizată în tratamentul depresiei are rezultate foarte bune în 

ceea ce privește acțiunea antidepresivă, foarte multe persoane renunță la tratament 

din cauza efectelor adverse severe. Studiile recente propun noi metode de 

tratament în care sunt utilizați compușii naturali. 

 20(S)-protopanaxadiol-ul este un compus izolat din ginseng, care a arătat 

efect antidepresiv. Studiile au fost efectuate pe rozătoare, pentru a testa eficiența 

compusului s-au utilizat mai multe baterii de testare printre care:  testul agățării de 

coada și testul înotului forțat. Rezultatele arătând că  20(S)-protopanaxadiol are 

efecte antidepresive asemănătoare cu ale fluoxetinei în cazul șoarecilor crescând 

nivelul de serotonină și norepinefrină (Xu și colab., 2012). 

 Resveratrolul a fost de asemenea subiectul a numeroase studii, incluzând 

atât patologiile psihiatrice asociate cu vârsta înaintată (Sarubbo și colab., 2017) dar 

și numeroase studii efectuate pe posibilul efect anticancerigen și antiinflamator sau 

posibila lui acțiune în tratamentul inflamației sau bolilor sistemului circulator 

(Vendrely și colab., 2017) (Latruffe, 2017).  

 Resveratrol (trans-3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene, RES) este un polifenol ce 

se găsește în numeroase plante cum ar fi coacăzele, strugurii etc. (Jasiński  și 

colab., 2013). În ultimii ani o serie de articole au testat efectul acestui polifenol în 

patologiile psihiatrice. Un studiu efectuat pe șobolani, a arătat că resveratrolul are 

efecte benefice în depresie. Șobolanii  tratați cu resveratrol având nivelul de 

coticosteron la nivelul plasmei.  

Expresia CRH-ului la nivelul hipotalamusului fiind de asemenea scăzută 

sugerează ca hiperactivitatea axei HPA a fost reversată de resveratrol ( Yang și 

colab., 2017). Un alt studiu efectuat tot pe șobolani arată efectele benefice ale 

resveratrolului în depresie, acest studiu a arătat că resveratrolul inhibă inflamația și 
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stresul oxidativ în neuronii din regiunea hipocampului. De asemenea apoptoza 

neuronilor din regiunea hipocampului a fost inhibată. Rezultatele in vitro au arătat 

că tratamentul cu resveratrol a dus la ameliorări ale cogniției, a memoriei de învățare 

și a anxietății în cazul șobolanilor (Wang și colab., 2018). 

 Silexan este un medicament ce se utilizează în tratarea depresiei, acesta 

este compus din ulei esențial de lavandă având ca principali constituenți linalool și 

acetat de linalil (Koulivand  și colab., 2013).  Silexanul a arătat efecte pozitive în 

tratamentul depresiei și al anxietății, acesta a fost testat în comparație cu placebo, 

durata studiului a fost de 70 de zile și au fost testați 318 adulți cu scorul „Hamilton 

Anxiety Rating Scale” (HAMA) mai mare sau egal cu 18. Rezultatele studiului au 

arătat o îmbunătățire, media scorul HAMA al pacienților tratați cu silexan fiind mai 

mici cu 10.8±9.6 în cazul pacienților tratați cu silexan fața de o scădere de 8.4±8.9  

în grupul placebo (Kasper și colab., 2015).  

Referitor la acțiunea silexanului în comparație cu antidepresivele, s-a 

efectuat un studiu clinic pe 539 de adulți desfășurat pe o perioadă de 10 săptămâni 

în care a fost testată eficiența silexanului în comparație cu paroxetina și placebo. 

Rezultatele studiului au arătat că silexan la o concentrație de 160 mg/zi a produs o 

scădere a scorului HAMA de 14.1 ± 9.3 puncte; silexan la o concentrație de 80 mg/zi 

a produs o scădere a scorului HAMA de  12.8 ± 8.7 puncte. Pacienții tratați cu 

paroxetină au înregistrat o scădere a scorului HAMA de 11.3 ± 8.0 puncte iar în 

cazul grupului tratat cu placebo s-a înregistrat o scădere de 9.5 ± 9.0 puncte (mean 

± S.D.)  (Kasper și colab., 2014).  

 Limba mielului (Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey.) este o altă plantă care 

a dovedit rezultate favorabile în tratamentul depresiei, un studiu foarte recent a 

testat eficiența siropului de E. amoenum în comparație cu citalopramul. Studiul a 

fost desfășurat pe o perioada de 8 săptămâni și a inclus 50 de pacienți. Rezultatele 

studiului au arătat că siropul de E. amoenum a avut o scădere a scorului HAMA 

semnificativ mai scăzută fată de citalopram (valoarea-p = 0.03), în ceea ce privește 

efectele adverse, 52% dintre pacienții tratați cu citalopram au suferit complicații, fată 

de 12% din grupul tratat cu sirop de E. amoenum (Anushiravani și colab., 2018).  

 Linalool și β-pinene sunt doi compuși ce se găsesc în plante cu activitate 

similară cu a antidepresivelor, acești compuși se găsesc în numeroase plante 
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utilizate în medicina tradițională în tratamentul anxietății si depresiei. Pentru vedea 

ce determină efectul antidepresiv al compușilor, animalelor pe care s-a testat 

eficiența acestor compuși le-au fost pretratați receptorii implicați în simptomatologia 

depresiei.  

Animalele au fost pretratate cu un antagonist al receptorului 5-HT1A  (WAY 

100635) și un inhibitor al sintezei de serotonină (PCPA). În vederea testări posibilei 

contribuții a sistemului serotoninergic. De asemenea au fost pretratate și cu un 

antagonist al receptorului alfa2 (yohimibină) un antagonist al receptorului beta 

(propranolol)  și un antagonist al receptorului noradrenergic ( neurotoxin DSP-4) în 

vederea evaluării participării sistemului noradrenergic. Asupra sistemului 

dopaminergic a fost utilizat un agonist al receptorului D1 (SCH23390). Rezultatele 

au arătat că efectul antidepresiv al compușilor linalool și β-pinene este dat de 

interacția acestora cu sistemul monoaminergic (Guzmán-Gutiérrez și colab., 2015)  

 Quercitin și extractul de Hypericum perforatum L. au arătat efecte 

asemănătoare cu medicația antidepresivă. În studiul efectuat de Liu s-au comparat 

efectele extractului de H. Perforatum și cele ale quercitin-ului în comparație cu cele 

ale paroxetinei la diferite concentrații. Rezultatele arătând că nu au existat diferențe 

semnificative între compușii naturali testați la cea mai mică și la cea mai mare doză 

testată (Liu și colab., 2013).  

 O altă perspectivă în tratamentul depresiei este reprezentată de ketamină. 

Mai multe articole au raportat ca o doza mică de ketamină are efecte pozitive și 

rapide în tratarea simptomatologiei depresiei, prin acțiunea sa antagonistă asupra 

receptorului NMDA (Murrough, 2012). O meta-analiză efectuată în anul 2014 a 

evaluat efectul antidepresiv al ketaminei în depresia majoră, și în sindromul bipolar. 

Analiza cantitativă a pacienților care nu aveau depresie rezistentă, s-a bazat pe 192 

de pacienți diagnosticați cu depresie majoră și 34 de pacienți diagnosticați cu 

sindrom bipolar. Rezultatele studiilor au confirmat eficiența tratamentului cu 

ketamină atât pentru pacienții diagnosticați cu depresie cât și pentru cei 

diagnosticați cu sindrom bipolar (Fond și colab., 2014).  
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2.1.3. Schizofrenia  

2.1.3.1. SCHIZOFRENIE DATE GENERALE 

 Schizofrenia este o boală mentală severă, organizația mondială a sănătății 

estimează că la nivel global 21 de milioane de oameni suferă de schizofrenie. 

Schizofrenia este o boală caracterizată de o percepție deformată asupra realității 

(WHO, schizophrenia, accesată pe data de 6.04.2018). Primele simptome de 

schizofrenie apar de obicei la sfârșitul vieții de adolescent sau la începutul vieții de 

adult (WHO, schizophrenia, accesată pe data de 6.04.2018).  

 Simptomatologia schizofreniei se împarte în simptome pozitive și simptome 

negative. Din cadrul simptomelor pozitive fac parte: halucinațiile atât cele acustice 

și vizuale cât și cele gustative, gândirea și vorbirea dezorganizată, comportamentul 

catatonic etc. (Hirsch și Weinberger, 2003).  În simptomatologia negativă a 

schizofreniei se încadrează: aplatizarea afectivă, alogia, și avoliția (Golan și colab., 

2008).  

 Cauzele schizofreniei sunt încă necunoscute, dar există mai multe teorii 

privind cauzele apariției acestei boli.  

 Ipoteza genetică susține că această boală se transmite genetic. S-a constatat 

că persoanele care au rude de gradul I (frați, surori, părinți), afectați de schizofrenie 

au risc de 6,5% de a dezvolta această patologie (Picchioni și Murray, 2007). Studiile 

pe gemeni au arătat că incidența schizofreniei la ambii frați este mai mare în cazul 

gemenilor  monozigoți (40-45%) de cât în cazul celor dizigoți (0-10%) (Cardno și 

Gottesman, 2000)(Cardano și colab., 2012). 

 Un alt factor de risc în dezvoltarea schizofreniei este constituit de vârsta 

înaintată a părinților în momentul conceperii copilului. Principalele argumente fiind 

transmiterea de mutații de novo, care cresc odată cu vârsta, transmise fătului de 

către părinți (El – Saadi și colab., 2004), (Torrey și colab., 2009 ) Această teorie 

este însă combătută de Pulver (Pulver și colab., 2004). 

 Factorii de mediu cum ar fi consumul de droguri și de alcool reprezintă un 

factor de risc în dezvoltarea schizofreniei (Gregg și colab., 2007). O meta-analiză 

sugerează că există o asociere între schizofrenie și infecția cu anumite bacterii cum 

ar fi: Chlamydophila pneumoniae, Borna Disease Virus, Chlamydophila psittaci, 
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Human Endogenous Retrovirus W, Toxoplasma gondii  și Human Herpesvirus 2 

(Arias și colab., 2012).  

 Studiile post-mortem au raportat o creștere a numărului de receptori 

dopaminergici 2 (D2) în striatum în cazul pacienților care au fost diagnosticați cu 

schizofrenie (Dean și colab., 1997) (Lahti și colab., 1996). În ceea ce privește 

receptorul dopaminergic 3 (D3) studiile post mortem pe pacienți diagnosticați cu 

schizofrenie care nu au fost tratați cu medicație au arătat o creștere a numărului de 

receptori D3 în regiunea ventrală a striatumului, în timp ce pacienții tratați cu 

antidepresive nu au prezentat diferențe față de control (Gurevich și colab., 1997).  

Implicarea receptorului dopaminergic 4 (D4) în schizofrenie este 

controversată, studiul realizat de Murray utilizând o tehnică bazată pe scăderea a 

liantului susține că la persoanele cu schizofrenie s-a observat o creștere a numărului 

de receptori D4 (Murray și colab., 1995) în timp ce un studiu realizat de Lahti în care 

s-a utilizat aceiași tehnică nu a confirmat creșterea a numărului de receptori D3 

(Lahti și colab., 1996). Studiile arată ca în ceea ce privește receptorul dopaminergic 

1 (D1) nu s-a constatat o modificare a numărului de receptori D1 în schizofrenie 

(Reynolds și Czudek, 1988). 

 Nivelul de dopamină este ridicat în cazul pacienților diagnosticați cu 

schizofrenie. Studiile efectuate asupra pacienților schizofrenici arată o creștere a 

nivelului de dopamină al acestora atunci când aceștia experimentează un episod de 

exacerbare al bolii față de cei care se află în faza de remisie a bolii (Laurelle și 

colab., 1999).  

2.1.3.2.  MEDICAȚIA UTILIZATĂ ÎN MANAGEMENT-UL SCHIZOFRENIEI 

 Medicația utilizată în tratamentul schizofreniei este în general reprezentată 

de antipsihotice (neuroleptice) (Finkel și colab., 2009). Toate antipsihoticele au 

afinitate de legare asupra receptorilor dopaminergici.  

Receptorii dopaminergici se împart în două categorii receptori D1-like și 

receptori D2-like. Receptorii dopaminergici D1 si D5 fac parte din categoria 

receptorilor D1-like aceasta categorie de receptori prezintă structură similară si 

mecanism de semnalizare intracelular similar, cresc nivelul de adenozin monofosfat 

ciclică (AMPc). Receptorii dopaminergici D2, D3 și D4 fac parte din categoria 
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receptorilor dopaminergici D2-like. Această categorie de receptori reduc nivelul de 

AMPc (Horacek și colab., 2006). 

Antipsihoticele se împart în două mari categorii antipsihotice de primă generație sau 

antipsihotice tipice și antipsihotice de a doua generație sau antipsihotice atipice 

(Finkel și colab., 2009). 

2.1.3.2.1. Antipsihoticele tipice 

 Antipsihoticele tipice, sau antipsihoticele de primă generație au fost introduse 

în anul 1952 și au reprezentat un progres enorm în tratamentul patologiilor 

psihiatrice (Lopez-Munoz și colab., 2005). 

 Mecanismul de acțiune al antidepresivelor de prima generație este blocarea 

receptorului (D2) tratând astfel simptomatologia pozitivă a schizofreniei. Prin 

blocarea receptorului D2 se reduce neurotrasmiterea dopaminei în 4 căi 

dopaminergice: mezolimbică, mezocorticală, nigrostriatală și tuberoinfundibulară 

(Psychopharmacologyinstitute  accesată la data de 5.04.2018). Medicamentele 

antipsihotice de primă generație prezintă activitate biologică și pe alți receptori cum 

ar fi: alpha 1 adrenergic (α1), muscarinic 1 (M1), histaminergic 1 (H1) și receptori 

serotoninergici subtipurile 2A (5-HT2A), 2B (5-HT2B) și 2C (5-HT2C) (Avram și 

colab., 2008).  

 Medicamentele din prima generație de antipsihotice pot fi împărțite în mai 

multe clase după structura chimică: fenotiazine, butirofenone, tioxantene, 

difenilbutilpiperidine, dihidroindolone, benzamide, si iminodibenzil. (Schatzberg și 

Nemeroff, 2010). 

Fenotiazinele se caracterizează printr-un inel fenotiazinic cu diferiți substituți 

în pozițiile R1 și R2 (Schatzberg și Nemeroff, 2010). Medicamentele antipsihotice 

care fac parte din această categorie se împart în 3 subtipuri: fenotiazine. alifatice, 

piperidine și piperazine (Schatzberg și Nemeroff, 2010).  

Al zecelea carbon este înlocuit cu o dimetilamidă în subtipul fenotiazinelor 

alifatice. Din subtipul acesta de fenotiazine fac parte următoarele medicamente 

antipsihotice: clorproetazina, clorpromazina, cyamemazina, levomepromazina, 

promazina și triflupromazina.  
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Fenotiazinele piperdine au un inel piperidinic în locul celui de-al zecelea atom 

de carbon, acest grup se caracterizează prin faptul că au efect mai slab asupra 

receptorilor dopaminergici din regiunea nigrostriatală, si un nivel înalt de activitate 

anticolinergică. Antipsihoticele care fac parte din această categorie au frecvență 

redusă de efecte adverse extrapiramidale (Schatzberg și Nemeroff, 2010).  Din 

acest subtip fac parte următoarele medicamente: piperacetazina, tioridazina, 

pericyazina, pipotiazina, sufloridazina propericiazina,  și mesoridazina, 

 Fenotiazine-le piperazine se caracterizează prin înlocuirea carbonului din 

poziția a 10-a cu o piperazină. Aceasta substituție a făcut ca a acest subtip de 

medicamente să prezinte o foarte puternică activitate inhibitorie asupra receptorului 

D2 și in același timp o afinitate scăzută pentru receptorii muscarinici, α adrenergici 

și histaminici. (Schatzberg și Nemeroff, 2010). Din acest subtip fac parte: 

butaperazina, trifluoperazina, dixirazina, tiopropazat perazina, acetofenazina, 

proclorperazina, , tioproprazina, perfenazina și flufenazina. 

 Butirofenone-le se caracterizează prin faptul că conțin o grupare fenil-1-

butanonă. Din această categorie fac parte antipsihoticele: benoperidol, bromperidol, 

droperidol, haloperidol, moperon, timiperon, fluanison, pipamperone, melperone și 

trifluoperidol (Schatzberg și Nemeroff, 2010).  

 Tioxantene-le se caracterizează prin faptul că toate medicamentele din 

această clasă prezintă un inel tioxanten. Tioxantenul este un inel xanten în care 

atomul de oxigen este înlocuit de un atom de sulf. Din această categorie de 

medicamente fac parte: Clorprotixen, tiotixen, clopentixol, zuclopentixol și 

flupentixol (Schatzberg și Nemeroff, 2010). 

Difenilbutilpiperidine-le se caracterizează prin faptul că au în structură un lanț 

alifatic,  ultimul atom de carbon având două grupări p-florofenil. Antipsihoticele care 

fac parte din această clasă se comportă ca un antagonist al canalului de calciu, 

acestea inhibă și canalul de potasiu dependent de calciu (Gould și colab., 1983). 

Din această grupă fac parte: pimozide, penfluridol și fluspirilin (Schatzberg și 

Nemeroff, 2010). 

Dihidroindolone-le se caracterizează prin faptul că au în structură un inel 

Dihidroindolone din această categorie de medicamente antipsihotice fac parte: 

oxpertin și molindon (Schatzberg și Nemeroff, 2010). 
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Benzamide-le se caracterizează prin faptul că sunt derivați din benzamidă, 

amida acidului carbonic al acidului benzoic. Din această grupă de medicamente fac 

parte antipsihoticele de primă generație: sulpirid, sultoprid, tiaprid și nemonaprid 

(Schatzberg și Nemeroff, 2010).  

Principalele efecte adverse cauzate de medicația antipsihotică tipică sunt 

reprezentate de efectele extrapiramidale. Efectele extrapiramidale includ: akatisie, 

distonie acută, diskinezie tardivă și sindromul parkinsonian. Se consideră că 

efectele adverse extrapiramidale apar din cauza activității puternice de inhibiție a 

antipsihoticelor tipice asupra receptorului D2 (Ossowska, 2002).  

2.1.3.2.2. Antipsihoticele atipice  

Antipsihoticele atipice, sau antipsihoticele de nouă generație, sunt mai 

eficiente în tratarea simptomatologiei negative a schizofreniei. Acestea au o afinitate 

mai mică asupra receptorului D2 față de antipsihoticele atipice, prezinta acțiune 

antagonistă asupra receptorilor 5-HT2 și D4 (Golan și colab., 2008).  

Antipsihoticele atipice se împart în mai multe categorii după structura 

chimică: dibenzodiazepine (clorotepina și clozapina) tienobenzodiazepine 

(olanzapina), dibenzothiazipine (quetiapina), benzixazole (risperidona, iloperidon,  

paliperidone), benzisotiazole (ziprasidona, lurasidona), quinolone (aripiprazol, 

brexpiprazole) și benzamide (veralipride, tiapride, amisulpride,  remoxipride, 

sultopride).  

Antipsihoticele atipice se pot clasifica după potențialul sedativ în: 

Antagoniști pentru serotonină-dopamină (SDA), în această categorie de 

antipsihotice de a doua generație intră medicamentele care au un grad de 

selectivitate ridicat pentru receptorul serotoninergic 5-HT2A și pentru receptorul  D2. 

Din această categorie fac parte antipsihoticele atipice: risperidona, iloperidona, 

lurasidona, ziprasidona și paliperidona (Mauri și colab., 2014). 

Antipsihotice ce au acțiune pe mai mulți receptori target-ați (MARTA), în 

această categorie sunt incluse antipsihoticele atipice care au ca țintă mai mulți 

receptori membranari. Antipsihoticele care fac parte din această categorie prezintă 

afinitate pentru receptorii 5-HT2A și D2, dar spre deosebire de cele din grupa SDA 

prezintă afinitate și pentru receptorii 5HT1A, 5HT1C, receptorii histaminergici (H) 
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colinergici etc. Din această clasă de medicamente antipsihotice atipice fac parte: 

clozapina, olanzapina, quetiapina, asenapina (Mauri și colab., 2014). 

Antipsihoticele ce blochează receptorii dopaminergici D2 și D3. Această 

clasă de antipsihotice se caracterizează prin faptul că au activitate antagonistă 

combinată asupra receptorilor membranari D2 și D3. Din această categorie face 

parte antipsihoticul amisulprida (Mauri și colab., 2014).  

Antipsihoticele care sunt agoniți parțiali ai receptorilor dopaminergici. 

Aceasta clasă de medicamente este reprezentată de aripiprazol și cariprazină 

(Mauri și colab., 2014).  

Dacă în cazul antipsihoticelor tipice, gradul în care acestea blocau receptorul 

D2 este direct proporțional cu efectul antipsihotic (Horacek J și colab., 2006), în 

cazul antipsihoticelor atipice situația este diferită:  

Inhibarea receptorilor D1 din cortexul prefrontal de către antipsihoticele din a 

2-a generație conduce la efectul terapeutic al simptomatologiei negative a 

schizofreniei, însă acțiunea inhibitoare doar asupra receptorului D1 nu exercită efect 

antipsihotic. Blocarea receptorului D4 induce eliberarea dopaminei în ganglionul 

bazal și cortexul prefrontal ca și în cazul receptorului D1 acțiunea antagonistă a 

medicației doar asupra receptorului D4 nu exercită efect antipsihotic.  

Blocarea receptorilor D3 situați în cortexul prefrontal  duce la 

stereoselectivitate  și eficiență în tratarea simptomatologiei pozitive a schizofreniei 

însă fără a induce simptomatologie extrapiramidală (Horacek J și colab., 2006).  

  Antipsihotice atipice cum ar fi clozapina  se disociază rapid de receptorul D2, 

disocierea rapidă a acestor medicamente este corelată cu reducerea sindromului 

extrapiramidal al antipsihoticelor atipice, se consideră că durata scurtă în care 

medicamentul este legat de receptor este suficient de lungă încât acesta să i-și 

exercite efectul antipsihotic însă suficient de scurtă încât acesta sa nu inducă 

sindromul extrapiramidal (Horacek J și colab., 2006).  

Reacția antagonică asupra receptorului 5-HT2A blochează efectele 

antagonice ale NMDA și induce eliberarea dopaminei în regiunea neocorticală și în 

striatum. De asemenea blocarea receptorului 5HT2C induce eliberarea de 

dopamină în regiunea neocorticală.  Acțiunea agonistă asupra receptorului 5-HT1A  
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duce de asemenea la eliberarea dopaminei în regiunea neocorticală și în striatum. 

Modularea receptorilor 5-HT subclasele:1A, 2A și 2C singulară nu exercită efect 

antipsihotic (Horacek J și colab., 2006). 

Medicamentele antipsihoticelor SDA și MARTA afinitatea mai ridicată pentru 

receptorul 5-HT2A decât pentru receptorul D2 duce la riscuri scăzute de a dezvolta 

sindrom extrapiramidal și la creșterea secreției de dopamină în cortexul prefrontal 

și striatum (Horacek J și colab., 2006). 

Hartling a realizat în anul 2012 o meta-analiză în care a comparat eficiența 

antipsihoticelor tipice cu cea a antipsihoticelor atipice. Acest studiu a fost efectuat 

pe adulți cu vârste cuprinse între 18-64 de ani diagnosticați cu schizofrenie. În studiu 

au fost incluse date de literatură, publicate în limba engleza din  anul 1974 până în 

martie 2012 fiind incluse 263 articole. În acest studiu au fost incluse 11 antipsihotice 

tipice (clorpromazina, droperidol, flufenazina, haloperidol, loxapina, perfenazina, 

pimozid. proclorperazina, tioridazina, tiotixen și trifluoperazina) și 10 antipsihotice 

atipice (aripiprazol, asenapina, clozapina, iloperidon, olanzapina, lurasidon, 

paliperidon, quetiapina, risperidon și ziprasidon). Rezultatele meta analizei nu au 

fost însă neconcludente, ne fiind evidențe clinice majore în favoarea unui 

medicament sau al altuia. (Hartling și colab. 2012). 

O altă meta-analiză realizată de Leucht a comparat eficiența și tolerabilitatea 

a 15 antipsihotice. Au fost incluse în meta-analiză studiile randomizate (studii clinice 

randomizate RCT) efectuate pe persoane cu schizofrenie sau patologii înrudite. În 

meta-analiză au fost incluse 212 articole (43049 pacienți) Studiile au comparat fie 

efectul a doua medicamente antipsihotice, fie un medicament antipsihotic vs. 

Placebo. Medicamentele incluse în meta-analiza sunt: haloperidolul, clorpromazina 

(antipsihotice tipice), amisulprida, aripiprazolul, asenapina, clozapina, iloperidon, 

lurasidon, olanzapina, paliperidon, quetiapina, risperidon, sertindol, ziprasidon și 

zotepina.  

Rezultatele studiului au arătat că toate medicamentele antipsihotice au fost 

semnificativ mai eficiente în tratamentul simptomatologiei decât placebo, cel mai 

înalt grad de eficiența avându-l clozapina. Toate medicamentele antipsihotice din 

studiu exceptând Haloperidol, ziprasidona și lurasidon au produs creștere în 

greutate.  În ceea ce privește efectele extrapiramidale olanzapina, amisulprida, 
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sertindolul, asenapina, aripiprazolul, quetiapina și iloperidonul, nu au arătat 

diferențe semnificative față de placebo. Clozapina a arătat mai puține efecte 

extrapiramidale în comparație cu alte medicamente și cu placebo. Haloperidol a 

produs cele mai multe efecte adverse, atât în comparație cu placebo, cât și cu 

celelalte medicamente (Leucht și colab., 2013).  

2.1.3.3. SCHIZOFRENIA ÎN SARCINĂ 

Utilizarea antipsihoticelor în sarcină este în general considerată sigură, dar 

ca orice medicament utilizat în timpul sarcinii acesta reprezintă un risc. 

Antipsihoticele tipice nu au fost corelate cu un risc de malformații semnificativ. 

Antipsihoticele atipice au fost corelate cu creșterea în greutate și cu hiperglicemie 

(Carvalhão și colab., 2015). 

Medicamentele antipsihotice tipice și atipice au fost asociate de Odhejo cu 

efecte adverse în sarcină. Medicamentele antipsihotice atipice sunt în general 

asociate cu creșterea în greutate a mamei și hiperglicemie. Olanzapina este cel mai 

comun antipsihotic utilizat în timpul sarcinii. Acesta penetrează placenta în proporție 

de 72%. Acest medicament a fost asociat cu risc crescut de defecte la nivelul tubului 

neural, dar nu există dovezi care să suporte aceasta afirmație. Acest medicament 

a fost de asemenea asociat cu diabet gestațional, sarcină ectopică și cu rata 

crescută de avort spontan. In ceea ce privește nou-născuți aceștia au prezentat 

greutate crescută la naștere.  

Utilizarea quetiapinei în sarcină a fost asociată cu atrezie pulmonară, defect 

septal atrial etc.. acest medicament are o permeabilitate a placentei de 23.8%.  

Risperidona este asociată cu complicați perinatale, malformații fetale, diabet 

gestațional etc.. Clozapina a fost asociată cu foarte puține cazuri de avort spontan. 

Medicația antipsihotică tipică este mai puțin folosită decât cea atipică, în sarcină a 

fost asociată cu o durată mai scurtă a perioadei de gestație și cu o greutate mai 

mică a fătului la naștere.  

Haloperidolul prezintă o permeabilitate a placentei de 65.5%. Acest 

medicament utilizat în primul trimestru de sarcină a fost asociat cu defecte ale 

membrelor, iar utilizarea acestuia în ultimul trimestru a fost asociată cu anomalii 

cardiace. Cu toate acestea frecvența apariției acestor anomalii nu este semnificativă 

fața de persoanele care nu au utilizat antipsihotice (Odhejo și colab., 2017).  
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2.1.4. Sindrom bipolar 

2.1.4.1. Sindromul bipolar date generale 

Sindromul bipolar sau sindrom maniac depresiv, afectează aproximativ 5.7 

milioane de oameni în Statele Unite ale Americi, cu vârstă mai mare de 18 ani, 

conform institutului național al sănătății mentale (NIH). 

Actul suicidal este principala cauză de mortalitate în cazul sindromului 

bipolar. Un review publicat de Latalova în anul 2014 afirmă că între 25%-50% din 

persoanele care suferă de sindrom bipolar comit tentative de suicid cel puțin odată 

în timpul vieții.  Între 8% și 19% dintre persoanele afectate de sindrom bipolar se 

sinucid. Factorii de risc în suicid sunt reprezentați de vârstă (persoanele tinere sunt 

mai predispuse să comită actul suicidal decât cele în vârstă), istoric ce cuprinde 

tentative suicidale, alte sinucideri în istoricul familial, comorbidități: tulburare de 

personalitate borderline și consumul de substanțe (Latalova și colab., 2014).  

Sindromul bipolar sau depresia bipolară, se diferențiază de depresia clasică 

prin perioadele maniacale și hipomaniacale episoade depresive sau mixte 

(Hirschfeld, 2014). Un studiu desfășurat pe termen lung (13 ani), în care au fost 

incluși 146 de pacienți afectați de sindrom bipolar 1 a arătat că în aproximativ 40% 

din timp persoanele afectate de sindrom bipolar au fost depresive, în 10% din timp 

au fost maniacale sau hipomaniacale, în 50% din cei 13 ani aceste persoane nu au 

arătat simptome maniacale, hipomaniacale sau depresive (Judd și colab., 2003).  

Spre deosebire de depresie unipolară în care femeile sunt mai afectate în 

proporție mult mai mare decât bărbații, în cazul sindromului bipolar, incidența între 

sexe nu diferă semnificativ (Diflorio și Jones, 2010).  

Sindromul bipolar este diferențiat în mai multe  categorii: sindrom bipolar 1, 

sindrom bipolar 2, sindromul ciclotimic, sindrom bipolar nespecific etc. însă cele mai 

frecvente și studiate sunt Sindromul bipolar1 și 2 (Grande și colab., 2015). 

Sindromul bipolar 1 este caracterizat de perioade maniacale, însă episoadele de 

depresie majoră nu sunt obligatorii. Sindromul bipolar 2 este caracterizat de 

perioade hipomaniacale si episoade depresive majore recurente (Dunner și colab., 

1976), (Grande și colab., 2015). 
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Sindromul maniacal este caracterizat de simptomatologie hiperactivă, 

scăderea timpului necesar somnului, energie ridicată. De asemenea în 

simptomatologia sindromului maniacal poate apărea și iritabilitatea, în funcție de 

intensitate, gradul de iritabilitate poate fi pronunțat ducând la anxietate sau violență 

(Berrios, 2004), de asemenea în sindromul maniacal pot apărea iluzii sau 

halucinații. Indivizii afectați de manie de cele mai multe ori nu își pot îndeplinii 

activitățile de zi cu zi, în unele cazuri fiind nevoie de spitalizare (Beentjes și colab., 

2012). 

 Sindromul hipomaniacal este definit ca o formă mai ușoară a  sindromului 

maniacal, indivizii afectați de hipomanie își pot îndeplinii activitățile de zi cu zi, 

aceasta ne necesitând spitalizare (Beentjes și colab., 2012). 

Cauzele acestei patologii sunt reprezentate de factorii de mediu și factorii 

genetici. Studiile arată că riscul de a dezvolta sindrom bipolar este de 10 ori mai 

mare dacă o rudă de gradul întâi este afectată de această patologie, față de normal 

(Bernett și Smoller, 2009). Studiile efectuate pe gemeni arată ca5 în cazul gemenilor 

monozigoți riscul de a dezvolta sindrom bipolar este între 38.5% și 43% în timp ce 

pentru gemenii dizigoți riscul este mult mai mic 4.5-5.6% (Kendler și colab., 1995; 

McGuffin și colab., 2003).  

O meta-analiză realizată de Seifuddin care a analizat 487 de articole cu 

scopul de a identifica cele polimorfisme implicate în această patologie. Cele mai 

întâlnite polimorfisme: BDNF, DRD4, DAOA și TPH1, s-au dovedit a fi însă 

irelevante statistic (Seifuddin și colab., 2012).  

În ceea ce privește factorii de mediu între 30 și 50% dintre persoanele 

afectate de sindromul bipolar au raportat experiențe traumatice sau experiențe 

abuzive în copilărie (Brietzake și colab., 2012). 

Sindromul bipolar a fost asociat cu modificări de structură la nivelul creierului, 

meta-analiza realizată de Bora realizată pe 21 de studii care au implicat în total 660 

de pacienți diagnosticați cu sindrom bipolar și 770 de persoane sănătoase, a 

analizat diferențele la nivelul materiei cenușii. Rezultatele studiului au arătat că 

pacienții diagnosticați cu patologie bipolară prezintă o reducere a materiei cenușii 

la nivelul cortexului cingular anterior rostral  și la nivelul cortexului frontal insular, 

cele din urmă ne fiind evidente în fazele inițiale ale bolii (Bora și colab., 2010). 
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2.1.4.2. MEDICAȚIA UTILIZATĂ ÎN TRATAREA SINDROMULUI BIPOLAR 

Tratamentul sindromului bipolar, se concentrează pe stabilizare, este foarte 

greu de echilibrat tratamentul acestei patologii deoarece tratamentul care 

stabilizează depresia poate induce manie și tratamentul care stabilizează mania 

poate induce depresie (Geddes și Miklowitz, 2013). În tratamentul acestei patologii 

se folosesc antidepresivele, antipsihoticele, litiu, valproat de sodiu etc. (Geddes și 

Miklowitz, 2013).  

2.1.4.2.1. Tratamentul simptomatologiei maniacale 

O meta-analiză realizată de Cipriani, compară eficiența și tolerabilitatea 

medicației utilizată în tratamentul simptomatologiei maniacale. În această meta-

analiză au fost incluse un număr de 68 de studii clinice (numărul total de participanți 

fiind de 16,073), publicate în perioada 1 ianuarie 1980-25 noiembrie 2010 (Cipriani 

și colab., 2011).  

Meta-analiza a studiat eficiența a 13 medicamente utilizate în tratamentul 

simptomatologiei maniacale reprezentate de antipsihotice, anticonvulsive, litiu. 

Antipsihoticele evaluate au fost: aripiprazol, olanzapină, risperidonă, ziprasidonă, 

quetiapină, haloperidol, asenapină; anticonvulsivele evaluate au fost: 

carbamazepină, gabapentină, lamotrigină,  valproat, și topiramat acestea au fost 

evaluate în dozele terapeutice indicate pentru fiecare medicament în parte (Cipriani 

și colab., 2011). 

Rezultatele studiului au arătat că 10 din cele 13 medicamente au fost 

semnificativ mai eficiente față de placebo, aceste 10 medicamente fiind: aripiprazol, 

carbamazepină, olanzapină, risperidonă, ziprasidonă, asenapină, valproat, 

haloperidol, litiu și quetiapină  (Cipriani și colab., 2011). Cele mai eficiente 

medicamente în tratamentul maniei s-au dovedit a fi medicamentele antipsihotice, 

haloperidol fiind cel mai eficient medicament, acesta a fost urmat de risperidonă și 

olanzapină (Cipriani și colab., 2011).  

2.1.4.2.2. Tratamentul simptomatologiei depresive 

 

Rezultatele studiilor efectuate în vederea tratării simptomatologiei depresive 

a sindromului bipolar utilizând antidepresive sunt  diferite (Geddes și Miklowitz, 

2013). Sunt studii ale căror rezultate indică că antidepresivele din clasa SSRI-urilor 
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sunt eficiente. Iar privitor la inducerea  sindromului maniacal, acestea nu diferă 

semnificativ față de placebo (Geddes și Miklowitz, 2013). Alte studii însă combat 

acest lucru indicând utilizarea medicamentelor antidepresive în tratamentul 

depresiei bipolare nu diferă semnificativ față de placebo (Geddes și Miklowitz, 

2013).   

Cu toate acestea autorii review-ului afirmă că este prematur de afirmat că 

medicamentele antidepresive sunt ineficiente în tratamentului sindromului bipolar 

(Geddes și Miklowitz, 2013). Singurul antidepresiv care s-a dovedi în repetate studii 

ineficient este paroxetina (Geddes și Miklowitz, 2013).  

O meta-analiză realizată de Geddes a testat ipoteza referitoare la eficiența 

medicamentului anticonvulsiv lamotrigină în tratamentul depresiei bipolare (Geddes 

și colab. 2009). În această meta-analiza au fost incluse 5 studii clinice, efectuate pe 

un număr total de 1072 de pacienți în care a fost testată eficiența anticonvulsivului 

în comparație cu placebo (Geddes și colab. 2009). Interpretarea rezultatelor s-a 

realizat cu ajutorul scalelor: Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD) și  

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) (Geddes și colab. 2009).  

Rezultatele au arătat că lamotrigina este eficientă față de placebo în 

tratamentul depresiei bipolare în cazul pacienților cu scorul HRSD mai mare de 24. 

In cazul pacienților al căror scor HRSD a fost mai mic de 24, anticonvulsivul nu a 

fost mai eficient față de placebo (Geddes și colab. 2009). 

Un studiu realizat de Tohen a analizat eficiența tratamentului cu olanzapină 

și a tratamentului combinat fluoxetină-olanzapină în tratamentul depresiei la 

pacienții diagnosticați cu sindrom bipolar 1 (Tohen și colab., 2003). În studiu au fost 

incluși 833 de pacienți, adulți, diagnosticați cu sindrom bipolar 1, având scorul 

MADRS cel puțin 20  (Tohen și colab., 2003). Pacienții au fost divizați randomizat 

în 3 grupuri: 370 de pacienți au primit olanzapină la o doză variabila 5-20 mg/zi, 377 

au primit placebo, 86 au primit combinația fluoxetină-olanzapină în doze variabile 6-

25, 6-50, 12-50 mg/zi  o durată de 8 săptămâni (Tohen și colab., 2003).  

Rezultatele studiului au arătat că olanzapina și combinația olanzapină-

fluoxetină au avut o eficiență ridicată față de placebo în îmbunătățirea 

simptomatologiei depresive. Scala de măsurare MADRS a înregistrat o îmbunătățire 

a grupului placebo cu 11.9 puncte, a grupului tratat cu olanzapină cu 15 puncte și a 
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grupului tratat cu olanzapină-fluoxetină cu 18.5 puncte (Tohen și colab., 2003). 

Privitor la creșterea riscului de a dezvolta simptome maniacale, nu au fost diferențe 

semnificative statistic între grupuri (Tohen și colab., 2003). 

Antipsihoticele atipice au fost de asemenea testate pentru a stabili dacă sunt 

eficiente sau nu în tratarea depresiei bipolare. Meta-analiza realizată de De Fruyt a 

fost efectuată cu scopul de a vedea eficiența și siguranța utilizării antipsihoticelor 

atipice (De Fruyt și colab., 2012). Meta-analiza a inclus 7 articole publicate, studiile 

fiind realizate pe aripiprazol, quetiapină și olanzapină (De Fruyt și colab., 2012). 

 Rezultatele au arătat că quetiapina și olanzapina au arătat îmbunătățiri față 

de placebo în scorul total MADRS. Aripiprazol nu a arătat îmbunătățiri față de 

placebo (De Fruyt și colab., 2012). Studiile care au fost incluse în meta-analiză cât 

și meta-analiza nu au fost heterogene; numărul de studii efectuate pe quetiapină au 

fost disproporționale față de cele efectuate pe aripiprazol și quetiapină (De Fruyt și 

colab., 2012). 

Lurasidona a arătat de asemenea eficiență în tratamentul depresiei bipolare, 

un studiu realizat de Calabrese, a testat eficiența tratamentului cu lurasidonă pe 

termen lung (Celebrase și colab., 2017). Pacienții au primit înainte de începerea 

studiului timp de 20 de săptămâni, lurasidonă în combinație cu litiu sau valproat 

pentru stabilizare.  

După acest stadiu, un număr de 496 de pacienți au îndeplinit criteriile pentru 

admiterea în studiu aceștia au fost împărțiți randomizat în două grupe; grupul tratat 

cu lurasidonă a primit între 20-80 mg/zi (Celebrase și colab., 2017).  Rezultatele 

studiului au arătat că tratamentul pe termen lung cu lurasidonă în combinație cu 

valproat sau litiu, este sigur și bine tolerat de pacienți, având efecte adverse de 

creștere în greutate sau modificări ale parametrilor metabolici minime (Celebrase și 

colab., 2017).  

O metodă de tratament promițătoare,  mai ales în ceea ce privește 

tratamentul pe terme lung al sindromului bipolar este reprezentată de litiu. Studiile 

RMN arată că tratamentul cu litiu duce la creșterea materiei cenușii în cazul 

pacienților care suferă de sindrom bipolar (Bearden și colab., 2007). Testele pe 

animale au arătat ca litiu influențează reglarea ritmului circadian dependent de doză 

(Robar și colab., 2007).  
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Un studiu clinic în care au fost incluși pacienți afectați de sindrom bipolar 1 și 

2, a testat eficiența litiului față de quetiapină. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă 

de 6 luni în care 240 de pacienți au fost tratați cu litiu și 242 au fost tratați cu 

quetiapină (Nierenberg și colab., 2016). Rezultatele studiului au arătat că ambele 

grupe de pacienți au prezentat îmbunătățiri, ne fiind diferențe semnificative între 

grupuri. În ceea ce privește simptomatologia maniacală sau cea hipomaniacală 

tratamentul cu quetiapină s-a dovedit a fi mai eficient decât cel cu litiu. Referitor la 

tolerabilitate litiul a fost mai bine tolerat de pacienți decât quetiapina (Nierenberg și 

colab., 2016).  

 

2.1.4.3. NOI PERSPECTIVE ÎN TRATAREA SINDROMULUI BIPOLAR 

În ceea ce privește noile perspective în tratamentul sindromului bipolar 

rezistent la tratament o alternativă eficientă s-a dovedit a fi reprezentată de 

ketamină. Parsaik a publicat în anul 2015 o meta-analiză care a inclus 3 studii (69 

de subiecți) în care a fost raportată ketamina în tratamentului sindromului bipolar 

(Parsaik și colab., 2015).  Rezultatele studiului au arătat că o singură doză de 

ketamină administrată intravenos a avut rezultate pozitive, semnificative față de 

placebo.  

De asemenea în cele două studii excluse din meta-analiză tratamentul cu 

ketamină a arătat îmbunătățiri față de placebo. Nici unul dintre subiecții cărora le-a 

fost administrată ketamină nu a raportat efecte adverse considerabile, efectele 

adverse au fost similare în ambele grupuri (Parsaik și colab., 2015).  

Studiul sugerează ca tratamentul cu ketamină este eficient în cazul depresiei 

bipolare rezistente, de asemenea tratamentul cu ketamină poate reduce 

comportamentul suicidal al acestor pacienți (Parsaik și colab., 2015).   

2.2. Agenți patogeni-patologii microbiene 

Agenții patogeni sunt reprezentați de virusuri, bacterii, protozoare, helminți 

sau fungi care cauzează o boală. Majoritatea dintre acestea sunt inofensive, unele 

bacterii fiind chiar benefice pentru organismul uman, speciile de microorganisme 

cunoscute care afectează omul fiind de aproximativ 1400, acesta reprezentând doar 

1% dintre microorganismele existente pe glob (Editorial, Nature Publishing Group, 
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2011). La nivel global se estimează că aproximativ 16 milioane de oameni mor din 

cauza bolilor infecțioase în fiecare an (Editorial, Nature Publishing Group, 2011). 

 

2.2.1.  Infecțiile bacteriene 

Sunt aproximativ  5×1030 specii de bacterii cunoscute pe glob (Whitman și 

colab., 1998). Dintre bacterii patogene pentru om fac parte unele specii bacteriene 

din genurile: Borrelia, Chlamydia, Escherichia, Mycobacterium, Salmonella, 

Staphylococcus, Steptpcpccus etc.. Clasificarea bacteriilor se poate face după 

formă, peretele celular sau dispoziția spațială.  

După formă acestea se clasifică în bacili, coci, cocobacili și bacterii spiralate. 

(Salton și Kim, 1996). Mai departe vom discuta despre bacterii care produc o scară 

largă de infecții: Staphylococcus aureus (Rosenbach.), Streptococcus pyogenes 

(Rosenbach.), Escherichia coli (Migula), Proteus mirabilis (Hauser) și 

Pseudomonas aeruginosa (Schröter). 

(i) Staphylococcus aureus  

Încadrare taxonomică: Clasa Bacilli Ordinul Bacillales, Familia Staphylococcaceae, 

Genul Staphylococcus, Specia aureus. 

S. aureus este o bacterie predominant patogenă, are colorație Gram-

negativă, și este de formă rotundă (Masalha și colab., 2001). Aproximativ 30% din 

populația umană este colonizată cu S. aureus. Infecția cu S. aureus reprezintă 

principala cauză de bacteriemie (infecția sângelui cu bacterii) și infecție endocardită 

(Wertheim și colab., 2005).  

Infecția cu S. aureus pe lângă cele menționate mai sus produce o varietate 

de patologii infecțioase care pot afecta: pielea și țesuturile moi (foliculita, furunculul, 

carbunculul, panaritiul, celulita, erizipelul), sistemul respirator (rinofaringite, faringo-

amigdalite, bronșite, empiem, traheite, pneumonii, sinuzite) sistemul nervos central 

(abces cerebral, meningita purulentă, empiem subdural, abces epidural cerebral) 

tractul urinar, musculatura și scheletul (osteomielită, artrită septică, polimiozită) 

(Tong și colab., 2015). 
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Tratamentul infecțiilor cu S. aureus este în general reprezentat de antibiotice 

beta-lactamice cum ar fi penicilinele și cefalosporinele (Tong și colab., 2015). 

Creșterea rapidă a rezistenței bacteriilor la antibiotice a dus la o criză în 

sănătate la nivel mondial. Produse farmaceutice utilizate în clinică, care nu fac parte 

din clasa antibioticelor, ar putea fi folosite în tratamentul bacteriilor rezistente la 

antibiotic (Wilson și colab., 2018). Un studiu realizat în 2018 de către Wilson și 

colaboratorii, au arătat că antidepresivul amoxapină, resensibilizează bacteriile 

rezistente la meticilină (Wilson și colab., 2018).  

 (ii) Streptococcus pyogenes 

Încadrare taxonomică: Clasa Bacilli Ordinul Lactobacillales, Familia 

Streptococcaceae, Genul Streptococcus, Specia pyogenes. 

S. pyogenes este o bacterie predominant patogenă de formă rotundă și are 

colorație Gram-pozitivă (Cunningham, 2008). Această bacterie produce patologii 

infecțioase variate pornind de la faringită, la infecții severe și ajungând la fascită 

necrozantă. Se estimează că aproximativ 650000 de oameni mor anual din cauza 

infecțiilor cu acest patogen (Terao, 2012).  

 (iii) Escherichia coli 

Încadrare taxonomică: Clasa Gammaproteobacteria, Ordinul  Enterobacteriales, 

Familia Enterobacteriaceae, Genul Escherichia, Specia coli. 

 E. coli este o bacterie Gram-negativă, facultativ anaerobă, cu formă de 

baston. Cele mai multe tulpini ale E. coli sunt inofensive și fac parte din microbiota 

normală a intestinului. Tulpinile nepatogene sunt benefice pentru gazde, prevenind 

colonizarea intestinului cu bacterii patogene (Hudault și colab., 2001), și producând 

vitamina K2 (Bentley și Meganathan, 1982).  Formele E. coli patogene, acestea 

provoacă diverse patologii de la gastroenterită la infecți extraintestinale ale tractului 

urinar și infecții la nivelul sistemului nervos central (Croxen și Finlay, 2010). 

 (iv) Proteus mirabilis 

Încadrare taxonomică: Clasa Gammaproteobacteria, Ordinul Enterobacteriales, 

Familia Enterobacteriaceae, Genul Proteus, Specia mirabilis. 
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P. mirabilis este o bacterie Gram-negativă, cu formă de baston (O’Hara și 

colab., 200). Această bacterie provoacă infecții la nivelul tractului urinar, printre care 

cistită. Infecția cu ceastă bacterie poate cauza și formarea pietrelor la nivelul vezici 

urinare. Această bacterie cauzează între 1-10% dintre infecțiile la nivelul tractului 

urinar (Schaffer și Pearson, 2015).  

Tratamentul recomandat pentru infecțiile acute de cistită fără complicații se 

recomandă administrarea simultană trimetoprim-sulfametoxazole, rezistența P. 

mirabilis la acest tratament este între 10-20% (Grupa și colab., 2011) 

(v) Pseudomonas aeruginosa 

Încadrare taxonomică: Clasa Gammaproteobacteria, Ordinul Pseudomonadales, 

Familia Pseudomonadaceae, Genul Pseudomonas, Specia aeruginosa.  

 Bacteriile din această specie sunt bacterii Gram-negative, și au formă de 

baston. P aeruginosa este o bacterie oportunistă, ce cauzează infecți variate, cele 

mai frecvente fiind cele la nivelul aparatului respirator (Klockgether și Tümmler, 

2017) . Această bacterie este foarte rezistentă la medicație, cele mai frecvente 

infecții cu această bacterie sunt în mediul spitalicesc (Buhl și colab., 2015).  
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2.2.2. Infecțiile fungice  

Infecțiile fungice contribuie substanțial la morbiditatea și mortalitatea 

oamenilor, cu toate acestea cercetările în domeniul fiziopatologiei infecțiilor fungice 

sunt în urmă față de cele cauzate de alți patogeni (Brown și colab., 2012).  Pentru 

tratamentul infecțiilor fungice este nevoie de teste de diagnostic, și noi medicamente 

și vaccinuri sigure și eficiente (Brown și colab., 2012).  Majoritatea oamenilor au pe 

parcursul vieții infecți superficiale cu fungi (25% din populația globului) acestea sunt 

ușor de vindecat, însă milioane de oameni la nivel mondial pot avea infecții fungice 

care le pun viața în pericol și sunt mult mai dificil de diagnosticat și tratat (Havlickova 

și colab., 2008).  

Cele mai compune infecții cu fungi sunt cele dermatofite, cum ar fi piciorul 

atletului (1 din 5 adulți suferă de această patologie), și infecția unghiei  această 

patologie afectează 10% din populația globului, incidența acestei boli pentru 

persoanele cu vârsta mai mare de 70 de ani este de 50%  (Havlickova și colab., 

2008).  

De-a lungul vieții 50-75% dintre femei suferă de candidoză vulvovaginală, iar 

între 5 și 8 % dintre femei au cel puțin 4 episoade de candidoză vulvovaginală anual 

(Sobel, 2007). Persoanele cele mai predispuse la infecțiile fungice sunt persoanele 

imunocompromise (Brown și colab., 2012).  Cele mai comune infecții fungice la nivel 

mondial sunt cele cu: Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus 

neoformans, Rhizopus oryzae și Pneumocystis jirovecii (Brown și colab., 2012).   

 (i) Candida albicans 

Încadrare taxonomică: Regnul Fungi, Clasa Saccharomycetes, Ordinul 

Saccharomycetales, Familia Saccharomycetaceae, Genul Candida, Specia 

albicans.  

C. albicans este o ciupercă oportunist patogenă, ce se găsește în flora 

gastrointestinală în 50-70% din oamenii sănătoși (Gow și Yadav, 2017). Infecțiile cu 

această ciupercă sunt compune la pacienții care fac parte din următoarele categorii: 

Sunt imunocompromiși, au suferit intervenții clinice invazive sau au suferit traume 

majore, al căror tratament a implicat o perioadă lungă petrecută în unitățile de 

terapie intensivă (Brown și colab., 2012).  Infecțiile sangvine cu C. albicans, 

reprezintă 50% din cazurile de infecții sangvine cu fungi din genul Candida (Odds 
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și colab., 2007).  Rata  de mortalitate, a indivizilor cu infecții sangvine cu fungi din 

genul Candida este foarte mare (între 27 și 42%), această rată de mortalitate este 

foarte ridicată, chiar și in comparație cu rata de mortalitate cauzată de cele mai 

agresive tulpini bacteriene sau virale (Odds și colab., 2007). 

În articolul în curs de publicare: „Extraction and antibacterial activity of natural 

compounds from walnuts (Juglans regia)” avându-i ca autori pe: Corina Duda-

Seiman, Adrian Sinitean, Bogdan Bumbăcilă, Gheorghe Lucian Irimia, Camelia 

Maria Epuran (Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, Universitatea de Vest 

din Timișoara), Dugăeşescu Dorina (Departamentul de Microbiologie-Virologie, 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș"), Daniel Duda-Seiman 

(Departamentul de cardiologie, Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor 

Babeș"), Adina-Georgeta Negrea (Universitatea Politehnică Timișoara), Ana Maria 

Putz (Institutul de Chimie al Academiei Române, Timișoara), Ana-Maria Udrea, 

Speranța Avram (Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală și Biofizică, 

Facultatea de Biologie, Universitatea din București);  

În acest studiu s-a testat potențialul antimicrobian și antifungic al extractului 

de nucă.  Colaboratorii din Timișoara au, evaluat in vivo, activitatea antibacteriană, 

respectiv cea antifungică a extractului de nucă, asupra bacteriilor: Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923), Streptococcus pyogenes (ATCC 19615), Escherichia coli 

(ATCC 25922), Proteus mirabilis (ATCC 12453), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

19615) și fungului: Candida albicans (ATCC 10231). 

 Pentru a se determina efectul antimicrobian respectiv antimicotic al 

extractului de nucă în etanol, s-au folosit discuri din hârtie de filtru impregnate cu 

acest extract. Controlul pozitiv a fost reprezentat de același timp de discuri 

impregnate cu antimicoticul fluconazol 10 μg, și cu antibioticele penicilină și 

gentamicină de asemenea a fost efectuat și controlul negativ. După 24 de ore de 

incubare la o temperatură de 37ºC s-a măsurat diametrul de inhibiție din jurul 

discurilor.  

Principalii polifenoli ai extractului de miez de nucă sunt: pedunculagina 

(16%), acidul elagic (15,8%) și telimagrandină 1 (6.6%) (Amaral și colab., 2004).  

Rezultatele acestui studiu au arătat că extractul de nucă are potențial 

antimicrobian mediu, mai slab ca cel al medicației, reprezentată de antibiotice 
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(Tabelul ). Diametrul de inhibiție al extractului de nucă în comparație cu diametrul 

de inhibiție al controlului (negativ și pozitiv) preluat din articolul în curs de publicare, 

elaborat în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de 

Medicină și Farmacie "Victor Babeș", Universitatea Politehnică Timișoara și 

Institutul de Chimie al Academiei Române Timișoara sunt prezentate în tabelul 2 

(Duda-Seiman și colab., articol nepublicat). 

Tabelul 2: Acest tabel este preluat din articolul în curs de publicare „Extraction and 

antibacterial activity of natural compounds from walnuts (Juglans regia)”. 

Rezultatele in vivo obținute privind efectul antibacterian/antifungic al extractului 

etanolic de nucă (Duda-Seiman și colab., articol nepublicat).  

  

Suplimentar față de rezultatele obținute de colegii de la Timișoara, noi am 

aplicat regula de 5 a lui Lipinski pentru principalilor compuși polifenolici din miezul 

de nucă, am realizat ADMET pentru compusul polifenolic acid elagic, și am folosit 

tehnica SAR (Relația Structură-Activitate), pentru a compara principalii descriptori 

utilizați in Drug-design între acidului elagic și antibioticul ofloxacin (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat). 

Articolul în curs de publicare “Design, synthesis and biopharmacological 

profile evaluation of new 2-((4-chlorophenoxy)methyl)-N-(arylcarbamothioyl) 

benzamides with broad spectrum antifungal activity” avându-i autori pe Carmen 

Limbana, Alexandru Vasile Missira, Mariana Carmen Chifiriucb, Lia Mara Diţub, Miron 

Teodor Căproiuc, Laurenţiu  Morusciaga, Cornel Chiriţăd, Ana-Maria Udreae, Diana 

Camelia Nuţăa, Speranta Avrame ; afiliați la: a Department of Pharmaceutical 

 

Microorganism 

testat 

Diametrul zonei de inhibiție (mm) 

Extract etanolic 

de Juglasns regia 

Control 

negativ 

Control pozitiv 

S. aureus 10 mm 6 mm 21 mm (Gentamicină) 

S. pyogenes 11 mm 6 mm 32 mm (Penicilină) 

E. coli 7 mm 6 mm 23 mm (Gentamicină) 

P.mirabilis 9 mm 6 mm 18 mm (Gentamicină) 

P. aeruginosa 6 mm 6 mm 15 mm (Gentamicină) 

C. albicans 9 mm 6 mm 15 mm (Fluconazol) 
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Chemistry, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Traian Vuia No. 6, 

Bucharest, 020956, Romania 

b Department of Botanic- Microbiology, Faculty of Biology, University of Bucharest, 

Research Institute of University of Bucharest- ICUB, Spl. Independentei no. 91-95, 

Bucharest, Romania 

cThe Organic Chemistry Center, Romanian Academy “Costin D. Nenitescu, Splaiul 

Independentei, 202B, Bucharest, Romania 

dDepartment of Pharmacology and Clinical Pharmacy, “Carol Davila” University of 

Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 

eDepartment of Anatomy, Animal Physiology and Biophysics, Faculty of Biology, 

University of Bucharest, Spl. Independentei no. 91-95, Bucharest, Romania. 

În acest studiu s-au preparat nouă noi 2-((4-chlorophenoxy)methyl)-N-

(arylcarbamothioyl) benzamide  cu scopul de a sintetiza și a evalua biofarmacologic 

acești noi derivați de tiouree, biologic activi. 

Numeroase studii au arătat că derivații de tiouree au numeroase beneficii în 

patologii cum ar fi cele: antibacteriene (Saeed și colab., 2012), antituberculoză, 

antivirale (Küçükgüzel și colab., 2008),  antifungice (Saeed și colab., 2010), anti-

malarie (Sunduru și colab., 2009), analgezică, antiinflamatorie (Alagarsamy și 

Murugesan. 2007) anticonvulsivă etc (Çelen și colab., 2011).  

Activitatea antifungică a derivaților cloracetil de tiouree ale este mai mare 

decât cea a derivații de acetil și benzoil tiouree (Zhong și colab., 2008). 

Metodele bioinformatice și cheminformatice (de exemplu QSAR și predicția 

ADMET),sunt unelte valoroase în proiectarea și evaluarea compușilor chimici noi, 

aceste metode sunt mai rapide și nu necesită proceduri de sinteză chimică 

complicată.Cu toate acestea, predicția exactă a activității antifungice a noilor 

compuși farmaceutici depinde de selecția adecvată a descriptorilor moleculari 

utilizați (Avram și colab,. 2016).  

Recent, studiile QSAR (Migahed și colab., 2014); (Reddy și colab., 2016); 

(Gallucci și colab., 2014); (Montes și colab., 2016); (Kemegne și colab., 2017), au 

elucidat caracteristicile moleculare critice care descriu diferiți compuși chimici cu 
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activitate antimicrobiană împotriva fungiilor care aparțin speciei Candida. Kemegne 

GA și colaboratorii (Kemegne și colab., 2017), au arătat că proprietățile 

antimicrobiene depind de pH-ul mediului, de polarizabilitate și de numărul de 

acceptori al legăturiilor de hidrogen ale compușilor (Kemegne și colab., 2017).  

În studiul condus de Montes (Montes și colab., 2016) s-a observat că valorile 

minime ale concentrației inhibitorii ale amidelor înrudite N- (4-halobenzil) asupra 

specilor: C. albicans, C. tropicalis și C. krusei sunt dependente de: atomii hidrofobi, 

grupăriile acceptoare și de numărul de legături duble (Montes și colab., 2016).  

Studiul condus de Gallucci (Gallucci și colab., 2014) a arătat că valorile 

minime ale concentrației de inhibiție ale derivaților fenolici împotriva C. albicans, C. 

krusei, C. tropicalis și C. dubliniensis sunt influențate de descriptorii electronici, 

sterici, termodinamici și topologici (de exemplu, hidrofobicitatea și refractivitatea) 

(Gallucci și colab., 2014). 

Prezența grupărilor funcționale a fost confirmată prin utilizarea tehnicilor 

experimentale și a tehnicilor in silico. Activitatea antifungică a acestor noi compuși  

a fost testată pe un spectru de 26 drojdii filamentoase, acestea sunt reprezentate 

de tulpini de referință de importanță clinică și agroindustrială, utilizând teste 

cantitative și calitative. Compușii noi au exprimat activitate variabilă, în funcție de 

tulpina fungică și de compusul testat.  

Rezultatele studiului au arătat următoarele: (i) Candida kefyr a fost cea mai 

sensibilă tulpină de levuri, la toți compușii testați. Derivatul 1c, a crescut în 

concentrații subinhibitoare a crescut sensibilitatea tulpinilor clinice C. albicans la  

fluconazol, așa cum reiese din scăderea Valoarea MIC de la 16 μg / ml la 12 μg / 

ml 

În ceea ce privește tulpinile de drojdie, rezultatele noastre au arătat că: (i) 

Candida kefyr a fost cea mai sensibilă la toți compușii testați, dar 1c la concentrații 

subinhibitoare, a crescut susceptibilitatea tulpinilor clinice Candida albicans la 

eficiența fluconazolului, așa cum reiese din scăderea valoarii minime a concentrației 

inhibitorii de la 16 μg / ml la 12 μg / ml.  Derivații 1b și 1f au determinat un efect 

inhibitor puternic asupra tulpinilor de fungi filamentoși Alternaria rubi, Aspergillus 

ochraceus și Aspergillus niger, determinând apariția unor colonii mai mici, modificări 

morfologice și întârziate sporulare. (Limban și colab., articol submis). 
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 Suplimentar față de aceste rezultate, strategia computațională a implicat 

construirea de noi derivați pornind de la derivatul 1c și 1f, aplicarea regulii de 5 a lui 

Lipinski, pentru a vedea dacă acești derivați au caractere drug-like, a fost făcută 

analiza SAR între 1b, 1c, 1f și derivații acestora în comparație cu ketoconazol, au 

fost analizat ADMET, utilizând tehnicile in silico ADMET.  
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3. Scopul și Obiectivele Lucrării 

Scopul acestei lucrări a fost găsirea de noi compuși, pornind de la compușii 

naturali 1,8cineol, α-teripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, 

cumarina, germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, luteolin, 

perlorilene, melatonină, quercitină, resveratrol și trigoneline, ce pot fi utilizați în 

gestionarea patologiilor psihiatrice cum ar fi depresia, sindromul bipolar sau 

schizofrenia.  

Obiectivul principal al acestei lucrări a fost testarea: activității biologice a unei 

serii de compuși naturali asupra receptorilor implicați în patologiile psihiatrice; 

proprietăților de drug-like; a tolerabilității și siguranței compușilor naturali utilizând 

tehnicile in silico.  

Obiectivul principal al acestei teze de doctorat a fost îndeplinit prin realizarea 

obiectivelor specifice ale tezei: 

Obiectivul specific 1: Căutarea compușilor naturali cu posibil efect 

antidepresiv. 

 Acest obiectiv a fost îndeplinit prin căutarea atât în baze de date cât și literatură a 

unor plante cu potențial antidepresiv. Suplimentar am luat în calcul și compuși 

naturali din plante, utilizate în tradiția populară chinezească în tratamentul anxietății 

(ginseng).  

 Obiectivul specific 2: Testarea posibilului efect antidepresiv al acestor 

compușii naturali utilizând tehnicile in silico. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit cu ajutorul tehnicilor in silico, am aplicat 2D-

QSAR, pentru a vedea dacă acești compuși naturali au activitate biologică asupra 

principalilor receptori implicați în patologiile psihiatrice (Transportorul de serotonină, 

receptorul serotoninergic subtipul 1A, și receptorul alpha1 adrenergic) 

asemănătoare cu a medicației utilizate în tratamentul patologiilor psihiatrice. 

Obiectivul specific 3: Testarea compușilor naturali și a mediației utilizate în 

depresie pentru a testa dacă aceștia pot fi utilizați în timpul sarcini 

Acest obiectiv a fost îndeplinit prin crearea unui model QSAR, cu ajutorul 

căruia am prezis permeabilitatea compușilor prin placentă, dacă acești compuși nu 
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penetrează bariera placentară, șansele ca aceștia să cauzeze efecte negative 

asupra fătului sunt scăzute.  

 Obiectivul specific 4: Testarea compușilor naturali prin aplicarea principalelor 

reguli de drug-like 

Acest obiectiv a fost îndeplinit prin aplicarea principalelor reguli în drug-like: Regula 

de 5 a lui Lipinski, Regula lui Ghose, Regula lui Veber, Regula lui Muegge, pentru 

compușii naturali studiați. 

 Obiectivul specific 5: Predicția constantei de inhibiție a compușilor naturali 

asupra principalului receptor targetat în tratamentul depresiei utilizând tehnici in 

silico.  

Acest obiectiv a fost îndeplinit prin aplicare tehnicilor de docare moleculară. 

Compușilor naturali studiați care au prezentat activitate biologică ridicată, și au 

respectat cel puțin 3 din cele 4 reguli de drug-like aplicate, le-a fost prezisă 

constanta de inhibiție asupra transportorului de serotonină. 

 Obiectivul specific 6: Predicția absorbției, distribuției, metabolismului, 

excreției și toxicității (ADMET), compușilor naturali. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit prin aplicarea tehnicilor in silico ADMET pentru 

compușii naturali studiați 1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid 

ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, 

luteonil, perlorilene, melatonină, quercitină, resveratrol trigoneline 

 Obiectivul specific 7:  Utilizarea compușilor naturali din nucă în tratamentul 

patologiilor microbiene  

Acest obiectiv a fost realizat prin aplicarea reguli de 5 a lui Lipinski asupra 

principalilor componenți ai miezului de nucă, a fost efectuată o predicție ADMET 

pentru compușii din nucă care respectă acesta regulă de drug-like și a fost efectuată 

analiza SAR (Relația Structură Activitate), a compusului natural acid elagic în 

comparație cu medicația utilizată în tratamentul patologiilor microbiene. În analiza 

SAR au fost incluși descriptori moleculari specifici, și relevanți în acest studiu.  

 Obiectivul specific 8: Modelarea unor derivați de tiouree, pentru a obține noi 

medicamente cu efect antifungic.  
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Acest obiectiv a fost realizat prin adăugarea de grupări funcționale. Prezența 

acestor grupări funcționale a fost confirmată prin metode in silico. Pentru acești noi 

derivați au fost aplicate regulile de drug-like, și a fost prezis profilul ADMET al 

acestora. 

În timpul celor trei ani de studiu, am publicat următoarele articole: 

1. Speranța Avram, Iulia Alexandrescu, Alin Puia, Ana Maria Udrea (Autor 

principal), Maria Mernea, Dan Florin Mihailescu and Livia-Cristina Borca. 

Aneuploidy-Inducing Mutations in Mitotic Checkpoint Protein hMad1-Carboxi 

Terminal Domain Analyzed by SAR and Computational Mutagenesis, 

Current Proteomics, 2017,14, DOI: 10.2174/1570164614666170607120923,  

IF= 0.60. 

2. Ana-Maria Udrea (Autor principal), Alin Puia, Maria Mernea, Iulia 

Alexandrescu, Speranța Avram. Fast computational chemistry methods 

applied to new anti-Ebola virus entry drugs-application for new therapeutic 

targets, New Frontiers in Chemistry, 2016, 26, 1, 1-10, BDI. 

3. Speranta Avram, Alin Puia, Ana Maria Udrea (Autor principal), Dan 

Mihailescu, Maria Mernea, Anca Dinischiotu, (Florin Oancea,) and Johan 

Stiens. Natural compounds therapeutic features in brain disorders by 

experimental, bioinformatics and cheminformatics methods, Was 

ACCEPTED BY GUEST EDITOR for being included in the Curr Med Chem 

Special Issue: 

Molecular Modeling: From Chemical-Biological Structure To Pharmaco-

Medical Activity And Function, IF=3.508. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.2174/1570164614666170607120923
http://www.newfrontchem.iqstorm.ro/upload/01-NFC-26-1_Udrea%20et%20al.pdf
http://www.newfrontchem.iqstorm.ro/upload/01-NFC-26-1_Udrea%20et%20al.pdf
http://www.newfrontchem.iqstorm.ro/upload/01-NFC-26-1_Udrea%20et%20al.pdf
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Partea a II-a  

1. Materiale și metode 

1.1. Materiale 

Sistemul informatic pe care am lucrat este reprezentat de:  

Computer-ul din dotarea departamentului de  cu următoarele caracteristici: i7-4790 

(quad-core) @ 3.6 GHz, 16 GB  RAM, Sistem de operare: Scientific Linux 6.9 

(Carbon).  

Computer-ul personal cu următoarele caracteristici: i7-5500U CPU @2.40 GHz, 8 

GB RAM, Sistem de operare: Windows 10 Pro, 64-bit. 

Programele folosite pentru îndeplinirea sarcinilor propuse sunt: VolSurf 1.07,  MOE 

2010,  AutoDock 4.2.6, AutoGrid 4.2.6 (Morris și colab., 2009), (Huey și colab., 

2007), Discovery studio (Dassault Systèmes BIOVIA) și OpenBabel 2.4.1 (O’Boyle 

și colab. 2011). 

Programele AutoDock 4.2.6, AutoGrid 4.2.6, și Open Babel 2.4.1 sunt programe 

open-acces și au fost rulate pe computerul personal. 

Bazele de date utilizate sunt: ChEMBL (Bento și colab., 2014), PDSPKIdatabase 

(Besnard și colab., 2012), PubChem (Kim și colab., 2016), Protein Data Bank 

(Berman și colab., 2000), pkCSM (Pires și colab., 2015) și SwissADME (Daina și 

colab., 2017). 
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1.2. Metode 

1.2.1. Drug-like 

Drug-like se referă la cât de posibil este ca acea substanță pe care o studiem 

să fie medicament.  

Caracteristicile drug-like au fost calculate în baza de date SwissADME 

(Daina și colab., 2017). Am utilizat codul canonical SMILES din baza de date 

PubChem (Kim și colab., 2016). 

Noi am aplicat: Regula de 5 a lui Lipinski, Filtrul lui Ghose, Regula lui Veber, 

Regula lui Muegge, pentru compușii naturali: 1,8 cineol, α-teripenol, acid clorogenic, 

acid ellagic, acid ursolic, colină, cumarina, germacrene D, lavandulil acetat, linalool, 

acetat de linalil, luteonil, perlorilene, melatonină, quercitin, resveratrol și trigonelline. 

1.2.1.1. REGULA DE 5 A LUI LIPINSKI 

Regula de 5 a lui Lipinski se referă la capacitatea unui compus de a fi 

medicament, această regulă este respectată de majoritatea medicamentelor 

existente, Regula de 5 a lui Lipinski supune că un compus poate să fie medicament 

dacă respectă cel puțin 3 din cele 4 reguli: 

• masa moleculară mai mică de 500 g/mol 

• Un coeficient de partiție apă octanol LogP(o/w) mai mic de 5; MLogP(o/w) 

mai mic de 4.15. 

• Numărul de legături de hidrogen donoare nu mai mare de 5 

• Numărul de legături de hidrogen acceptoare nu mai mare de 10 

Baza de date în care am lucrat, folosește LogP (o/w) calculat după metoda 

implementată de Moriguchi (MLogP), în acest caz MlogP prezis trebuie să fie mai 

mic de 4.15.  

1.2.1.2.FILTRUL LUI GHOSE 

Filtrul lui Ghose a fost dezvoltat de Ghose în anul 1999,  este respectat de 

mai mult de 80% din medicamentele existente (Ghose și colab., 1999). Acest filtru 

spune că majoritatea medicamentelor existente au valori ale LogP(o/w) ale masei 

moleculare, refractabilității, și al numărului de atomi cuprinse între: 

• LogP(o/w) mai mare de -0.4 și mai mic de 5.6   

• Masă moleculară între 160 și 480 g/mol  
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• Refractabilitatea între 40 și 130 

• Numărul total de atomi între 20 și 70 (Ghose și colab., 1999). 

1.2.1.3. REGULA LUI VEBER 

Se referă la biodisponibilitate. Veber a testat această ipoteză pe șobolani, 

utilizând mai mult de 1100 medicamente (Veber și colab., 2002). El a analizat 

importanța proprietăților moleculare care se consideră că  influențează proprietățile 

unui medicament. Proprietăți ca flexibilitatea moleculară redusă (măsurată prin 

numărul de legături rotabile) și o suprafață polara mică (sau numărul total de atomi 

donori și acceptori) au fost găsite importante în predicția unei biodisponibilități orale 

bune (Veber și colab., 2002). 

 Regula lui Veber spune că pentru a avea o biodisponibilitate bună, un 

compus trebuie să: 

• Aibă 10 sau mai puține legături rotabile 

• Suprafața polară totală trebuie sa fie egala sau mai mică de 140 Å2 (Veber 

și colab., 2002). 

1.2.1.4. REGULA LUI MUEGGE 

Regula lui Muegge a fost creată pentru a filtra compuși cu caracter drug-like 

de cei nondrug-like (Muegge și colab., 2001). Farmacoforii descoperiți aplicând 

regula lui Muegge sunt inferiori celor descoperiți prin tehnicile de rețele neuronale 

artificiale (Muegge și colab., 2001).Avantajul dat de această regulă este lipsa 

caracterului de tip „cutie neagră”, și lipsa totală a „bias-ului” (Muegge și colab., 

2001). Această regulă spune că un compus cu posibile caracteristici drug-like 

prezintă:  

• masa moleculară a compusului trebuie să aibă valori cuprinse între 200 și 

600g/mol 

• valoarea XLogP(o/w) cuprinsă între -2 și 5 

• suprafața polară totală a compusului trebuie să aibă mai mică sau egală cu 

150 Å2 

• numărul de inele al compusului trebuie să fie mai mic sau egal cu 7 

• numărul atomilor de carbon al compusului trebuie să fie mai mare de 4 

• numărul de heteroatomi al compusului studiat trebuie sa fie cel puțin 2 

• numărul de legături rotabile al compusului trebuie sa fie mai mic de 15 
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• numărul de legături de hidrogen acceptoare de electroni trebuie sa fie mai 

mic sau egal cu 10 

• numărul de legături de hidrogen cu rol de donori de electroni trebuie sa fie 

mai mic sau egal cu 5 (Muegge și colab., 2001). 
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1.2.2. Materiale și metode strategie computațională compus din nucă, 

în tratamentul patologiilor microbiene.   

Am aplicat tehnicile de relație structură-activitate pentru a compara, 

descriptorii moleculari importanți in drug-design al compusului natural acid elagic, 

care a arătat efect antimicrobian pentru S. pyogenes (11mm) și S. aureus (10mm), 

P. mirabilis (9mm), și antifungic pentru C. albicans (9mm) în comparație cu 

antibioticul ofloxacin.  

Inițial am calculate un set mare de descriptori care aparțin următoarelor 

categorii: (i) sterici (suprafața van der Waals, volumul van der Waals, suprafața 

accesibilă solventului etc.) (ii) legături între atomi, (iii) hidrofobicitate și solubilitate, 

(iv) energii, (v) în același soft am calculat și descriptorii utilizați în validarea regulii 

de 5 a lui Lipinski (Duda-Seiman și colab., articol nepublicat). 

Regula de 5 a lui Lipinski, a fost aplicată pentru principalii compuși din nucă 

Pedunculagin, Ellagic acid și Tellimagrandin I  (Duda-Seiman și colab., articol 

nepublicat). 

Descriptorii incluși în analiza SAR au fost LogP(o/w), refractabilitate molară, 

flexibilitatea moleculei, suprafața accesibilă apei (ASA), suprafața accesibila apei 

negative (ASA-) și suprafața accesibilă apei pozitivă (ASA+) (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat). 

Referitor la profilul ADMET, au fost selectați parametrii importanți pentru 

studiul nostru: (i) permeabilitatea Caco2 (linia celulară Caco-2 este utilizată ca 

model al mucoasei intestinale umane în predicția absorbției medicamentelor cu 

administrare orală). 

 (ii) absorbția intestinală. 

(iii) VDss (volum de distribuție la starea de echilibru) . 

(iv) substrat CYP3A4 (3A4 este una dintre izoformele citocromului P450 

responsabile pentru metabolizarea unui medicament). 

 (v) clearance-ul total (clearance-ul renal și hepatic). 

 (viii) Toxicitate acută la șobolani (LD50) (doză letală pentru 50% din șobolani 

utilizați în test). 
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 (viii) Toxicitatea T. pyriformis (concentrația unui compus care are o activitate 

de inhibare de 50% a lui T. pyriformis este considerat toxic) (Duda-Seiman și colab., 

articol nepublicat). 
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1.2.3. Studii QSAR 

În modelarea 2D-QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship; 

Corelația Cantitativă Structură-Activitate) putem prezice activitatea unui compus 

plecând de la proprietățile structurale. Utilizând descriptorii moleculari calculați 

teoretic, ai unui compus chimic, putem prezice o variabilă. Primul pas în modelarea 

QSAR este reprezentat de alcătuirea unei baze de date (serie), în care avem 

compuși cu activitate biologică cunoscută asupra receptorului studiat.  

După alegerea bazei de date se aleg descriptori relevanți, care nu corelează 

între ei. Cu ajutorul ecuației obținute (ecuația modelului QSAR) putem prezice  o 

variabilă in cazul de fața activitatea biologică și indicele de transfer placentar. Pentru 

o mai bună putere de predicție a modelului QSAR seria de compuși este împărțită 

în seria de învățare și seria de validare. 

 Ecuația QSAR obținută este aplicată atât compușilor din seriile de învățare 

și validare cât și compușilor noi pentru care nu avem date legate de activitatea 

biologică asupra receptorului studiat. Compușii pentru care nu avem activitate 

biologică sunt în seria de testare. 

Pentru validarea modelelor QSAR se iau în considerare:  

• R2- coeficient de corelație; 

• q2- coeficientul de corelație validat;  

• RMSD (Root mean Square Deviation- Valoarea medie pătratică a abaterii)  

• RMSD-validat. 

Un model QSAR cu o putere mare de predicție este caracterizat de: 

• valoarea q2 mai mare de 0,7 

• valoarea R2 mai mare de 0,8 

• RMSD mai mic de 0,4 

• RMSD validat mai mic de 0,5 (Oprea și colab., 2007). 

 În această lucrare vor fi prezentate 4 modele 2D-QSAR: un model QSAR 

creat pentru a testa dacă compușii naturali testați prezintă activitate biologică 

asupra transportorului de serotonină (QSARSERT); un model QSAR creat pentru a 

testa dacă compușii naturali studiați prezintă activitate biologică asupra receptorului 

de serotonină 5-HT1A  (QSAR5-HT1A ); un model QSAR creat pentru a testa 



79 
 

activitatea biologică a compușilor naturali asupra receptorului alpha1 adrenergic 

(QSARα1); ultimul model QSAR prezentat în această lucrare a fost creat pentru a 

vedea dacă compușii medicamentoși utilizați în tratamentul depresiei și al 

schizofreniei și compușii naturali cu posibil efect antidepresiv sau antipsihotic 

penetrează bariera placentară, în vederea utilizării acestor compuși de către femeile 

însărcinate (QSARTI)  

 Structura chimică a moleculelor studiate a fost preluată din baza de date 

ChEMBL în format .mol.(ChEMBL) Fișierele în format .mol au fost prelucrate cu 

ajutorul programului MOE (Molecular Operating Environment) (MOE). În acest 

program (soft) am prelucrat moleculele utilizate în teză. Primul pas făcut a fost 

adăugarea hidrogenilor. Acest lucru a fost făcut intrând în meniul „edit”-> 

„hydrogens”-> „add hydrogens”. 

 După adăugarea hidrogenilor molecula a fost minimizată. Minimizarea 

moleculei s-a efectuat în meniul „Compute”-> „Energy”-> „Minimize” selectând 

metoda Hamiltoninan: Forcefield MMFF94x la un gradient de 0.05. După calcularea 

energiei minime s-au aplicat sarcinile parțiale, Gasteiger (PEOE). Pentru aplicarea 

sarcinilor parțiale am selectat meniul „Compute”-> „Partial Charges”->  metoda 

Gasteiger (PEOE).   

 Am ales să utilizăm tehnica de minimizare Forcefield Hamiltonian MMFF94x 

deoarece această tehnică de minimizare este cea recomandată în minimizarea 

moleculelor mici  

 Am utilizat sarcinile parțiale Gasteiger deoarece această metodă se aplică 

pentru calcularea rapidă a sarcinilor atomice încărcate electric.  Atomii sunt 

caracterizați sunt caracterizați de electronegativitatea orbitalilor. In acest calcul doar 

conectivitatea atomilor este considerată acest lucru însemnând că în analiza 

Gasteiger doar topologia moleculei este importantă. Egalizarea parțială a 

electronegativității orbitalilor fiind astfel obținută. Corelația excelentă a sarcinilor 

atomice  ale energiei de legare a electronilor și constantele de aciditate pot fi 

observate. Acest lucru stabilește un grad ridicat al puterii de predicție al datelor 

(Gasteiger și Marsili 1980).  

Moleculele alese pentru alcătuirea seriilor QSAR a fost făcută în funcție de 

efectul pe care compușii îl au asupra receptorilor studiați. Am ales medicamente din 
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clasa antidepresivelor pentru a compara medicamentele din această clasă cu 

compușii naturali. Suplimentar am adăugat în serii și medicația utilizată în 

tratamentul schizofreniei (aceasta fiind reprezentată de antipsihotice), deoarece 

informațiile referitoare la constanta de legare a antidepresivelor de receptorii studiați 

în această teză, nu au fost suficiente pentru a realiza o serie QSAR viabilă. De 

asemenea am optat pentru antipsihotice, datorită utilizării acestui tip de medicație 

în patologia depresivă cu elemente psihotice.   

Informațiile legate de constantele de inhibiție (Ki) ale medicamentelor din 

seriile utilizate pentru a construii modelele QSAR: QSARSERT, QSARα1 și QSAR5-

HT1A , au fost preluate din baza de date PDSP Ki database o bază de date care 

furnizează informații legate de abilitățile unui medicament de a interacționa cu țintele 

moleculare (Roth și colab., 2000).  Această bază de date conține un număr de 

64785 valori de constante de inhibiție (PDSP Ki database).  

1.2.3.1. MODELUL QSARSERT 

 În acest model QSAR am calculat activitatea biologică a compușilor naturali: 

1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colină, cumarina, 

germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, luteolin, perlorilene, 

melatonină, quercitin, resveratrol și trigonelline asupra SERT. 

  Pentru acest model QSAR am folosit o serie de 23 de molecule, acestea fiind 

reprezentate de: 15 antidepresive (amitriptilina, amoxapina, citalopram, 

desipramina, escitalopram, femoxetina, fluoxetina, fluvoxamina, indalpina, 

lofepramina, norfluoxetina, nortriptilina, reboxetina, trazodona, venlafaxina) și 8 

neuroleptice (amisulprida, aripiprazol, clorpromazina, clozapina, quetiapina, 

risperidona, sertindol, ziprasidona) utilizate în clinică pentru tratarea depresiei și cu 

activitate biologică cunoscută asupra SERT.  

Valoarea numerică a activității biologice (Ki) a fost luată din baza de date PDSP Ki 

database (https://pdsp.unc.edu/databases/kidb.php ) după care a fost transformată 

în pKi prin logaritmare:  𝑙𝑜𝑔 (
1

𝐾𝑖
(𝑀)) (Tabelul 3) 

Tabelul 3: Valoarea Ki a seriei de compuși (coloana 1) din modelul QSARSERT  și 

pKi-ul calculat după logaritmare. 

https://pdsp.unc.edu/databases/kidb.php
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Medicament tipul 

medicamentului 

Ki SERT  pKi SERT 

amisulpridă antipsihotic 10000 5 

amitriptilină antidepresiv 2800 8.55 

amoxapină antidepresiv 62 7.2 

aripiprazol antipsihotic  1080 5.74 

citalopram antidepresiv 1 9 

clorpromazină antipsihotic 1296 8.88 

clozapină antipsihotic 1000 6 

desipramină antidepresiv 17.6 7.75 

escitalopram  antidepresiv 1.1 8.95 

femoxatină antidepresiv 11.2 7.95 

fluoxetină antidepresiv 0.81 9.09 

fluvoxamină antidepresiv 1.6 8.79 

indalpină antidepresiv 1.7 8.76 

lofepramină antidepresiv 70 7.15 

norfluoxetina antidepresiv 1.51 8.83 

nortriptilină antidepresiv 15 7.82 

quetiapină antipsihotic 1000 6 

reboxetina antidepresiv 107 6.97 

risperidonă antipsihotic 1000 6 

sertindol antipsihotic 1,000 6 

trazodonă antidepresiv 160 6.79 

venlafaxina  antidepresiv 7.5 8.12 

ziprasidonă antipsihotic 53 7.27 

 

Acest model QSAR a fost calculată o serie de 200 de descriptori moleculari, dintre 

care am utilizat 3 descriptori care să nu coreleze intre ei mai mult de 0.8 :  

Coeficientul de partiție dintre apă și octanol logaritmat (LogP (o/w)) 

Refractabilitatea molara (SMR) 

Componenta Van der Waals a energiei potențiale (e_vdw) 
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Pentru a vedea dacă descriptorii moleculari aleși corelează am făcut corelație 

Pearson utilizând softul SYSTAT 11. Descriptorii moleculari nu trebuie sa aibă un 

grad de corelație mai mare de 0.8. 

Ecuația QSAR  a modelului fiind:  

 𝑆𝐸𝑅𝑇 = 10.50183 − 0.03615 × 𝐸_𝑣𝑑𝑤 − 0.42259 × 𝑆𝑀𝑅 + 0.79453 × 𝑙𝑜𝑔𝑃 (𝑜/𝑤) 

În acest model QSAR avem 19 molecule în seria de învățare (amitriptilina, 

amoxapina, citalopram, desipramina, escitalopram, femoxetina, fluoxetina, 

fluvoxamina, indalpina, lofepramina, norfluoxetina, reboxetina, trazodona, 

venlafaxina aripiprazol, clorpromazina, , quetiapina, risperidona, ziprasidon) și 4 

molecule în seria de validare (amisulprida, clozapina, nortriptilina și sertindol). 

 Ecuația obținută a fost aplicată moleculelor din seria de testare. Seria de testare 

este reprezentată de compușii naturali (1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid 

elagic, acid ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil acetat, linalool, 

acetat de linalil, luteonil, perlorilene, melatonină, quercitin, resveratrol și trigonelline)  

pentru care nu avem activitate biologică cunoscută asupra SERT.  

1.2.3.2.  MODELUL QSARΑ1 

În acest model QSAR am calculat activitatea biologica a compușilor naturali: 

1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, 

germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, luteonil, perlorilene, 

melatonină, quercitin, resveratrol și trigonelline asupra receptorului Alpha1 

adrenergic.  

Pentru acest model QSAR am folosit o serie de 22 de molecule, acestea fiind 

reprezentate de: 5 antidepresive (clomipramina, desipramina, doxepina, 

imipramina, trazodona) și 17 neuroleptice (clorpromazină, clozapină, flufenazina, 

haloperidol, loxapina, mesoridazina, olanzapina, proclorperazina, promazina, 

quetiapina, risperidona, sertindol, spiperona, tioridazina, trifluoperazina, 

ziprasidona, zotepina) utilizate în clinică și cu activitate biologica cunoscuta asupra 

receptorului Alpha1, activitatea biologică (Ki) a fost luată din baza de date PDSP Ki 

database (https://pdsp.unc.edu/databases/kidb.php ) după care a fost transformată 

în pKi logaritmând-ul:  𝑙𝑜𝑔 (
1

𝐾𝑖
(𝑀)) (Tabel 4) 

https://pdsp.unc.edu/databases/kidb.php
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Tabelul 4: Ki-ul (um) serii de medicamente (prima coloană) utilizată in seria QSAR 

asupra receptorului apha1 adrenergic, și pKi-ul acestora (M) 

Medicament tipul 

medicamentului 

Ki alpha1  pKi alpha1(M) 

clorpromazină antipsihotic 2.6 8.58 

clomipramina antidepresiv 15.5 7.8 

clozapină antipsihotic 6.8 8.16 

desipramină antidepresiv 23 7.63 

doxepina antidepresiv 23.5 7.62 

flufenazina antipsihotic 9 8.04 

haloperidol antipsihotic 6.1 8.21 

imipramina antidepresiv 32 7.49 

loxapina antipsihotic 27.77 7.55 

mesoridazina antipsihotic 2 8.69 

olanzapină antipsihotic 44 7.35 

proclorperazina antipsihotic 23.8 7.62 

promazina antipsihotic 5.88 8.23 

quetiapină antipsihotic 8.1 8.09 

risperidonă antipsihotic 2.7 8.56 

sertindol antipsihotic 3.9 8.4 

spiperona antipsihotic 1.2 8.92 

tioridazina antipsihotic 5 8.3 

trazodonă antidepresiv 12 7.92 

trifluoperazina antipsihotic 23.8 7.62 

ziprasidonă antipsihotic 2.6 8.58 

zotepina antipsihotic 7.3 8.13 

 

Pentru acest model QSAR a fost calculata o serie de 200 de descriptori 

moleculari, dintre care am utilizat 3 descriptori care nu corelează între ei mai mult 

de 0.8:  

• Coeficientul de partiție dintre apa si octanol logaritmat (LogP (o/w)) 

• highest occupied molecular orbital (AM1_HOMO) 
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• Suprafața acceptorului Van der Waals (vsa_acc) 

Pentru a vedea dacă descriptorii moleculari aleși corelează am făcut corelație 

Pearson. Descriptorii moleculari nu trebuie să aibă un grad de corelație mai mare 

de 0.8.  

Ecuația QSAR a modelului QSARα1 fiind: 

 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎1 = 9.352 + 0.18406 × 𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑜/𝑤)  + 0.05166 × 𝑣𝑠𝑎_𝑎𝑐𝑐 + 0.29953 ×

 𝐴𝑀1_𝐻𝑂𝑀𝑂 

În acest model QSAR avem 16 molecule în seria de învățare (clomipramina, 

desipramina, doxepina, imipramina, haloperidol, loxapina, mesoridazina, 

proclorperazina, quetiapina, risperidona, sertindol, spiperona, tioridazina, 

trifluoperazina, ziprasidona și zotepina) si 6  în seria de validare (trazodona, 

clorpromazină, clozapină, flufenazina, olanzapina și promazina).  

Ecuația obținuta a fost aplicată moleculelor din seria de testare. Seria de 

testare este reprezentată de compușii naturali (1,8 cineol, αteripenol, acid 

clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil 

acetat, linalool, acetat de linalil, luteonil, perlorilene, melatonină, quercitină, 

resveratrol și trigoneline) pentru care nu avem activitate biologica cunoscută asupra  

receptorului Alpha1.  

1.2.3.3. MODELUL QSAR5-HT1A  

În acest model QSAR am calculat activitatea biologica a compușilor naturali: 

1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, 

germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, luteonil, perlorilene, 

melatonină, quercitin, resveratrol asupra receptorului serotoninergic (5-HT), subtipul 

1A QSAR5-HT1A   

Pentru a alcătui acest model QSAR am folosit o serie compusă din 20 de 

molecule, reprezentată de medicație folosită în tratarea depresiei, a sindromului 

bipolar și a schizofreniei. Seria este reprezentată de 12 antipsihotice (aripiprazol, 

fluphenazină, haloperidol. Iloperidon, loxapină, olanzapină, quetiapină, risperidon, 

trifluoperazină, sertindol, tioridazină și zotepină)  și 8 antidepresive (desipramina, 

escitalopram, fluoxetina, trazodona, bupropion, clomipramină, imipramină și 

paroxetină) cu activitate biologică cunoscută asupra receptorului 5-HT1A. 
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 Activitatea biologică (tabelul 5), a fost obținută din baza de date PDSP Ki 

database (https://pdsp.unc.edu/databases/kidb.php) după care a fost transformată 

în pKi logaritmând-ul: 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝐾𝑖
(𝑀)) (tabelul 5). 

Tabelul 5: Ki-ul compușilor din seria QSAR asupra receptorului 5-HT1A  și pKi-ul 

acestora. 

medicament tipul 

medicamentului 

5-HT1A  Ki pKi 5-HT1A  

aripiprazol antipsihotic  5.57 8.25 

bupropion antidepresiv 10000 5.00 

clomipramină antidepresiv 10000 5.00 

desipramină antidepresiv 6400 5.19 

fluoxetină antidepresiv 10000 5.00 

flufenazină antipsihotic 145 6.83 

haloperidol antipsihotic 1202 5.92 

iloperidon antipsihotic 33 7.48 

imipramină antidepresiv 5800 5.23 

loxapină antipsihotic 2456 5.60 

olanzapină antipsihotic 2063 5.68 

paroxetină antidepresiv 10000 5.00 

quetiapină antipsihotic 230 6.63 

risperidon antipsihotic 190 6.72 

sertindol antipsihotic 280 6.55 

tioridazină antipsihotic 108 6.96 

trazodonă antidepresiv 96 7.00 

trifluoperazină antipsihotic 950 6.02 

zotepină antipsihotic 280 6.55 

escitalopram antidepresiv 10000 5.00 

 

Pentru acest model QSAR a fost calculata o serie de 200 de descriptori 

moleculari, dintre care am utilizat 3 descriptori care nu corelează între ei mai mult 

de 0.8 (Tabel 5): 
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• suprafața polară Van der Waals (vsa_pol) 

• flexibilitatea moleculară (KierFlex) 

• fracția legăturilor rotabile (b_rotR) 

Pentru a vedea dacă descriptorii moleculari aleși corelează am făcut corelație 

Pearson. Descriptorii moleculari nu trebuie sa aibă un grad de corelație mai mare 

de 0.8. 

Utilizând descriptorii moleculari mai sus menționați am obținut ecuația QSAR a 

modelului QSAR5-HT1A  aceasta fiind:  

5 − 𝐻𝑇1𝐴 = 2.86054 + 0.02144 ×  𝑣𝑠𝑎𝑝𝑜𝑙 + 0.92992 × 𝐾𝑖𝑒𝑟𝐹𝑙𝑒𝑥 − 6.68745 ×

 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑅  

În acest model QSAR avem 16 molecule în seria de învățare (aripiprazol, 

fluphenazină, Iloperidon, loxapină, olanzapină, quetiapină, risperidon, 

trifluoperazină, sertindol, tioridazină zotepină, escitalopram, fluoxetina, bupropion, 

clomipramină și imipramină) și 4 în seria de validare (desipramină, trazodona, 

haloperidol și paroxetină).  

Ecuația obținuta a fost aplicata moleculelor din seria de testare. Seria de 

testare este reprezentată de compușii naturali (1,8 cineol, αteripenol, acid 

clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil 

acetat, linalool, acetat de linalil, luteonil, perlorilene, melatonină, quercitin, 

resveratrol și trigonelline) pentru care nu avem activitate biologica cunoscuta asupra  

receptorului 5-HT1A .  

1.2.3.4. MODELUL QSARTI 

Acest model QSAR a fost creat pentru a prezice dacă compușii naturali și 

compușii medicamentoși utilizați în tratamentul depresiei al schizofreniei și al 

sindromului bipolar penetrează bariera placentară. În acest model QSARTI: am 

calculat indicele de transfer placentar pentru: 

i. antidepresivele: bupropion, clomipramină, desipramină, doxepină, 

duloxetină, imipramină, lofepramină, paroxetină, sertralină, valdoxan, 

venlafaxină, amoxapină, escitalopram, femoxatină, fluvoxamină, indalpină, 

mianserin și norfluoxetină.  
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ii. antipsihoticele: aripiprazol, clorpromazină, clozapină, flufenazină, 

haloperidol, iloperidon, mesoridazină, olanzapină, proclorperazină, 

promazină, quetiapină, remoxiprida, risperidonă, sertindol, tiorizadin, 

trifluoperazină și ziprasidonă.  

iii. compușii naturali: 1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid 

ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de 

linalil, luteonil, perlorilene, melatonină, quercitin, resveratrol și trigonelline. 

Pentru acest model QSAR am folosit o serie de 31 de molecule reprezentate de:  

i. 4 antibiotice(amoxicillina, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin) 

ii. 4 analgezice (antipirină, lidocaină, methohexital, acetaminofen) 

iii. 4 medicamente utilizate în managementul diabetului de tip2 (clorpropamidă, 

glipizidă, glyburidă tolbutamidă) 

iv. 1 medicament utilizat în hipertensiune și ADHD (clonidină) 

v. 4 medicamente utilizate în reducerea anxietății: (dexmedetomidine, 

diazepam, norazepam, sulpirid) 

vi. 4 medicamente utilizate în tratamentul ulcerului stomacal: (famotidină, 

nizatidină, pirenzepină, ranitidine) 

vii. 1 medicament utilizat în tratamentul sindromului bipolar: (lamotrigine) 

viii. 2 antiinflamatoare:(oxyphenbutazone, phenylbutazone);   

ix. 2 medicamente utilizate în boliile aparatului respirator (clenbuterol, ambroxol)  

x. 4 antidepresive  (amitryptilină, fluoxetină, citalopram, nortriptylină)  

xi. compusul natural melatonină  

Valorile indicelui de transfer la nivelul placentei au fost preluate din literatură și 

sunt prezentate în tabelul 6 (Tabelul 6), (Hewitt și colab.,2007). 

Tabelul 6: Indicele de transfer prin placentă pentru o serie de medicamente. 

Valoarea indicelui din transfer prin placentă a fost preluată din articolul lui Hewitt 

publicat în anul 2007 (Hewitt și colab.,2007). 

Molecula TI  

Amitriptyline 0.81 

Amoxicillin 0.15 

Antipirine 1 

Clorpropamidă 0.5 
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Ciprofloxacin 0.34 

Citalopram 0.86 

Clonidină 1.04 

Dexmedetomidine 0.88 

Diazepam 0.85 

Famotidină 0.84 

Fluoxetina 0.88 

Glipizide 0.3 

Glyburide 0.13 

Lamotrigine 1.06 

Levofloxacin 0.33 

Lidocaină 0.59 

Melatonină 0.93 

Methohexital 0.87 

Mucosolvan 0.58 

Nizatidine 0.4 

Norazepam 0.84 

Nortriptilină 0.62 

Ofloxacin 0.34 

Oxyphenbutazone 0.51 

Acetaminofen 0.92 

Phenylbutazone 0.61 

Pirenzepină 0.35 

Ranitidine 0.44 

Clenbuterol 0.85 

Sulpirid 0.41 

Tolbutamidă 1.12 

 

Pentru acest model QSAR a fost calculată o serie de 200 de descriptori 

moleculari, dintre care am utilizat 3 descriptori care nu corelează între ei mai mult 

de 0.8.  

• LogP(o/w) 

• SMR  
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• a_don. 

Pentru a vedea dacă descriptorii moleculari aleși corelează am efectuat corelație 

Pearson. Descriptorii moleculari nu trebuie sa aibă un grad de corelație mai mare 

de 0.8. 

Utilizând descriptorii moleculari mai sus menționați am obținut ecuația QSAR a 

modelului QSARTI aceasta fiind: 𝑇𝐼 = 1.68607 − 0.05682 × 𝑎_𝑑𝑜𝑛 + 0.07859 ×

𝑙𝑜𝑔𝑃 (𝑜/𝑤) − 0.13854 × 𝑆𝑀𝑅. 

În acest model QSAR avem 26 molecule în seria de învățare (amoxicillina, 

ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, antipirină, methohexital, acetaminofen, 

glyburidă, clonidină, dexmedetomidine, diazepam, norazepam, sulpirid, nizatidină, 

pirenzepină, ranitidine, lamotrigine, oxyphenbutazone, phenylbutazone, 

clenbuterol, ambroxol, amitryptilină, fluoxetină, citalopram, nortriptylină, melatonină) 

și 5 în seria de validare (clorpropamidă, famotidină, glipizidă, tolbutamidă and 

lidocaină).  

Ecuația obținuta a fost aplicata moleculelor din seria de testare. Seria de 

testare este reprezentată de compușii naturali, medicația utilizată in clinică în 

tratamentul depresiei și de medicația utilizată în clinică în tratamentul schizofreniei: 

1,8 cineol, αteripenol, acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, 

germacrene D, lavandulil acetat, linalool, acetat de linalil, luteolin, perlorilene, 

melatonină, quercitin, resveratrol, aripiprazol, clorpromazină, clozapină, flufenazină, 

haloperidol, iloperidon, mesoridazină, olanzapină, proclorperazină, promazină, 

quetiapină, remoxiprida, risperidonă, sertindol, tiorizadin, trifluoperazină, 

ziprasidonă, bupropion, clomipramină, desipramină, doxepină, duloxetină, 

imipramină, lofepramină, paroxetină, sertralină, valdoxan, venlafaxină, amoxapină, 

escitalopram, femoxatină, fluvoxamină, indalpină, mianserin și norfluoxetină.  
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1.2.4. Docare moleculară 

Tehnica de docare moleculară este o tehnică ce prezice capacitatea și 

modalitatea de legare a unui ligand de un compus macromolecular.  

În acest studiu am utilizat tehnici de docare moleculară pentru a studia 

capacitatea ligandului (în cazul de față compușii naturali: germacrene D, lavandulil 

acetat, linalool, linalil acetat, luteolin, perlorilene, melatonină, quercitin și 

resveratrol) de a se lega de o proteină membranară (în cazul de față proteina 

membranară este reprezentată de SERT).   

Structura 3D a proteinei membranare a fost preluată din baza de date RCSB  

Protein Data Bank (PDB) având codul PDB 5I6X (RCSB-structure).  Structura SERT 

a fost obținută cu ajutorul tehnici de difracție cu raze X la o rezoluție de 3.15 Å 

(Coleman și colab., 2016).  

Am folosit programele AutoDock 4.2.6 și AutoGrid 4.2.6. Structura 3D a 

proteinei a fost pregătită pentru docare moleculară, au fost șterse moleculele de 

apă, după care au fost adăuga-ți toți atomii de hidrogen, după care am eliminat 

atomii de hidrogen non-polari, sarcinile parțiale gasteiger au fost adăugate.  

Structura format .mol a liganzilor a fost luată din baza de date ChEMBL. Cu 

ajutorul programului Open Babel am convertit moleculele din format .mol în format 

.pdbqt. 

Parametrii covalenți ai Grid-ului au fost setați din meniul Grid- Set Map 

Types- Set up Covalent Map. Energy barrier height a fost setat la 1000 și half-width 

(Angstrom) a fost setat la 5. Atomul (Attachment Atom) a fost selectat aleator din 

macromoleculă. Grid Box-ul a fost făcut astfel încât să cuprindă o porțiune cât mai 

mare din macromoleculă. 

După terminarea Grid-ului am Setat parametri docării: random number 

generator, energy parameters, step size parameters și output format parameters au 

fost selectați - Use defaults. Output-ul a fost ales Lamarckian GA, din meniul 

Docking-> Output –> Lamarckian GA.  După care am rulat docarea, meniul Run- 

Run AutoDock la un Nice Level 15.  
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1.2.5. In silico ADMET 

ADMET-ul (Absorbție, Distribuție, Metabolism, Excreție, Toxicitate) este o 

unealtă importantă în drug-discovery,  un compus cu  farmacocinetică și  

farmacodinamică favorabile are mai multe șanse să fie eficient și sigur, studiile pre-

clinice ADME respectiv ADMET ajută la eliminarea, din stadii timpuri a compușilor 

necorespunzători. 

Studiile ADMET trebuie astfel făcute în primele stadii ale cercetări. In silico 

ADMET este o abordare computațională a ADMET-ului in vitro-in vivo, acesta ne 

ajută sa alegem dintr-o serie mare de compuși candidații cei mai potenți pentru a fi 

studiați mai departe in vitro respectiv in vivo (van de Waterbeemd și Gifford, 2003).  

Studiile ADMET  au fost prezise utilizând baza de date pkCSM. Pentru a face 

predicțiile ADMET am introdus codul SMILES al compușilor naturali din serie 

(Tabelul 7) în platforma pkCSM. Codurile SMILES ale compușilor au fost preluate 

din baza de date PubChem (PChem). În tabelul 7 sunt prezentate codurile SMILES 

și  ID-ul compusului din baza de date PubChem (CID). 

Pentru a compara rezultatele pe care le-am obținut pentru compușii naturali 

utilizând tehnicile in silico ADMET, cu medicația utilizată în clinică, am calculat în 

aceeași bază de date, parametrii ADMET pentru 2 medicamente antidepresive 

folosite în clinică, escitalopram și fluoxetina și 2 medicamente antipsihotice folosite 

în clinică, haloperidol și clozapina (Tabelul 7). 

Tabelul 7:  Codul SMILES  și ID-ul PubChem al compușilor naturali și al 

medicamentelor antidepresive respectiv antipsihotice pentru care am prezis valorile 

ADMET.   

Compusul Cod SMILES CID Sursă 

bibliografică 

Resveratrol „C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2

)O)O)O” 

445154 PChem(1) 

1,8 cineol „CC1(C2CCC(O1)(CC2)C)C” 2758 PChem(2) 

α-terpinol „CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O” 17100 PChem(3) 

Acid 

clorogenic 

„C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=C

C2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O” 

179442

7 

PChem(4) 
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Acid elagic „C1=C2C3=C(C(=C1O)O)OC(=O)C4=C

C(=C(C(=C43)OC2=O)O)O” 

528185

5 

PChem(5) 

Acid ursolic „CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C

4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)

O” 

64945 PChem(6) 

Colină „C[N+](C)(C)CCO.[Cl-]” 6209 PChem(7) 

Cumarină „C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)O2” 323 PChem(8) 

Germacrene 

D 

„CC1=CCCC(=C)C=CC(CC1)C(C)C” 537372

7 

PChem(9) 

Lavandulil 

acetat 

„CC(=CCC(COC(=O)C)C(=C)C)C” 30247 PChem(10) 

Linalool „CC(=CCCC(C)(C=C)O)C” 6549 PChem(11) 

Acetat de 

linalil 

„CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C” 8294 PChem(12) 

Luteolin „C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=

C(C=C3O2)O)O)O)O” 

528044

5 

PChem(13) 

Perlolirine „C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C(=NC=C

3)C4=CC=C(O4)CO” 

160179 PChem(14) 

Quercitin „C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C

=C(C=C3O2)O)O)O)O)O” 

528034

3 

PChem(15) 

Trigonelline „C[N+]1=CC=CC(=C1)C(=O)[O-]” 5570 PChem(16) 

Melatonină „CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)

OC” 

896 PChem(17) 

Escitalopra

m 

„CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)

C#N)C3=CC=C(C=C3)F” 

146570 PChem(18) 

Fluoxetină „CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(

C=C2)C(F)(F)F” 

3386 PChem(19) 

Haloperidol „C1CN(CCC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)C

CCC(=O)C3=CC=C(C=C3)F” 

3559 PChem(20) 

Clozapină „CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC

4=C(N2)C=C(C=C4)Cl” 

2818 PChem(21) 
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Bază de date pkCSM face predicții legate de: Solubilitatea in apă, 

Permeabilitatea Caco2, Absorbția intestinală (om), Permeabilitatea pielii, 

Glicoproteina P substrat, Glicoproteina P I inhibitor, Glicoproteina P II inhibitor, VDss 

(om), Fracția nelegată (human), Permeabilitatea BBB, Permeabilitatea CNS, 

Substrat CYP2D6, Substrat CYP3A4, Inhibitor CYP1A2, Inhibitor CYP2C19, 

Inhibitor CYP2C9, Inhibitor CYP2D6, Inhibitor CYP3A4, Clearance-ul total, Substrat 

Renal OCT2, AMES toxicitate, Doza max. tolerată (om), hERG I inhibitor, hERG II 

inhibitor, LD50, LOAEL, Hepatotoxiciate, Sensibilizarea pielii, T. Pyriformis 

toxicitate, Minnow toxicitate.  

Solubilitatea in apă- reflectă solubilitatea unei molecule în apă la temperatura 

de 25 de grade Celsius (Pires și colab., 2015).  Medicamentele solubile în lipide 

sunt mai puțin absorbite decât cele solubile în apă. Modelul bazei de date a fost 

construit utilizând măsurătorile solubilității în apă ale 1708 molecule (Pires și colab., 

2015). Rezultatele sunt estimate ca logaritmul concentrației molare pe litru (log 

mol/L) (Pires și colab., 2015).   

Dacă o moleculă are o valoare LogS  mai mică de -10 este insolubilă, o 

valoare cuprinsă între -10 și -6 înseamnă că acea moleculă este slab solubilă, 

valoarea LogS cuprinsă între -6 și -4 reprezintă o solubilitate moderată, o moleculă 

este considerată solubila dacă valoarea LogS este cuprinsă între -4 și -2, molecula 

are o solubilitate ridicată dacă valoarea LogS este cuprinsă între -2 și 0, Orice 

moleculă cu o valoare LogS mai mare de 0 este considerata foarte solubilă (Daina 

și colab., 2017). 

Permeabilitatea Caco2- linia celulară Caco2 este compusă din celule din 

adenocarcinomul colorectal uman, această linie celulară este folosită în studiile in 

vivo pentru a prezice absorbția unui medicament administrat pe cale orală (Pires și 

colab., 2015). Modelul bazei de date a fost construit pe baza a 674 de molecule cu 

valori cunoscute pentru permeabilitatea Caco2.  

Valorile sunt prezise ca, coeficientul logaritmat al permeabilității aparente 

(log Papp; log cm/s) (Pires și colab., 2015).   Se consideră că un compus are o 

permeabilitate Caco2 înaltă daca are un Papp mai mare de 〖8*10〗^(-6) cm/s 

(Pires și colab., 2015). Pentru modelul prezis de baza de date pkCSM o 
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permeabilitate Caco2 ridicată este reprezentată de valori prezise mai mari de 0.90 

(Pires și colab., 2015).    

Absorbția intestinală (om) Intestinul este primul loc de absorbție pentru 

medicamentele administrate oral (Pires și colab., 2015).  Modelul bazei de date 

folosite a fost construit pentru a prezice proporția în care un compus este absorbit 

de intestinul subțire uman (Pires și colab., 2015). Valorile date sunt numerice și 

reprezintă cât la sută dintr-un compus este absorbit de intestinul subțire uman, o 

valoare mai mică de 30% reprezintă că acel compus este slab absorbit (Pires și 

colab., 2015).    

Permeabilitatea pielii este importantă în cazul medicamentelor care se 

administrează la nivelul pielii, pentru a ști dacă substanța activă a acestora trece 

prin derma. Modelul din baza de date a fost construit utilizând 211 compuși a căror 

permeabilitate a fost măsurată in vitro (Pires și colab., 2015).   Valorile sunt 

exprimate ca o constantă logKp(cm/h). Un compus cu o constantă logKp mai mare 

de -2.5 este considerat un compus cu o slabă permeabilitate a pielii (Pires și colab., 

2015).    

Glicoproteina P substrat- Glicoproteina P este o proteină membranară care 

pompează substanțele străine afară din celule. Aceasta este o pompă de eflux 

dependentă de ATP cu o largă specificitate a substratului (Pires și colab., 2015). 

Dacă un medicament este substrat pentru această proteină eficiența ii este redusă.  

Modelul bazei de predicție pe care am utilizat-o a fost construit utilizând 332 

de compuși a căror abilitate de a fi transportați de glicoproteina P a fost determinată 

(Pires și colab., 2015). Rezultatele arată dacă un compus este sau nu substrat 

(da/nu) (Pires și colab., 2015).      

Glicoproteina P I inhibitor și glicoproteina P II inhibitor- modelul din baza de 

date a fost construit utilizând 1273 respectiv 1275 compuși a căror capacitate de a 

fi inhibitori pentru glicoproteina PI respectiv glicoproteina PII a fost determinată 

(Pires și colab., 2015). Rezultatele predicției determină dacă un compus este 

inhibitor sau nu pentru aceste glicoproteine (da/nu) (Pires și colab., 2015).    
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VDss (om)- Volumul de distribuție în starea echilibrată (Steady state volume 

of distribution). Este volumul teoretic la care doza totală a unui medicament trebuie 

să fie uniform distribuită pentru a da aceiași concentrație ca în plasmă.  

Cu cât volumul de distribuție al unui medicament este mai mare, înseamnă 

că acesta este mai mult distribuit în țesut decât în plasmă; acest lucru poate duce 

la cedarea rinichilor și la deshidratate (Pires și colab., 2015). Modelul bazei de date 

utilizate a fost construit calculând volumul de distribuite în starea echilibrată pentru 

670 de medicamente (Pires și colab., 2015). Rezultatele sunt prezise ca logaritm 

(L/kg); un rezultat mai mic de -0.15 (log VDss) este interpretat ca un volum de 

distribuție mic, un rezultat mai mare de 0.45 (log VDss) este considerat un volum 

de distribuție mare (Pires și colab., 2015).   

Fracția nelegată (human) această proprietate se referă la capacitatea unui 

medicament de a se lega de proteinele serice(Pires și colab., 2015). Dacă gradul în 

care un medicament se leagă de proteinele serice este mare înseamnă că fracția 

de medicament nelegată este mai mică. Cu cât fracția nelegată de proteină este 

mai mare cu atât este mai probabil ca acel medicament sa traverseze membrana 

celulară sau să difuzeze prin aceasta(Pires și colab., 2015). Modelul utilizat de baza 

de date a fost construit utilizând măsurătorile legate de fracția rămasă nelegata a 

552 de compuși în sângele uman (Pires și colab., 2015). Rezultatele sunt exprimate 

numeric, și reprezintă cât la sută din compus rămâne nelegat de proteinele serice 

(Pires și colab., 2015).   

Permeabilitatea BBB se referă la capacitatea unui compus de a penetra 

bariera hematoencefalică, acest parametru este foarte importând de determinat 

pentru moleculele a căror activitate farmacologică este în creier (Pires și colab., 

2015). Modelul bazei de date este construit pe baza măsurătorilor in vivo efectuate 

pe modele animale, ca logaritm al raportului dintre concentrația medicamentului în 

creier și in plasmă logBB (Pires și colab., 2015). Acest model a fost construit pe 

baza a măsurătorilor efectuate experimental a 320 de compuși(Pires și colab., 

2015).  Dacă valoarea logBB este mai mare de 0.3 se consideră că medicamentul 

penetrează bariera hematoencefalică, valoarea logBB mai mică de -1 este tradusă 

printr-o slabă distribuție a compusului in creier (Pires și colab., 2015).    
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Permeabilitatea CNS produsul permeabilității hematoencefalice (The blood-

brain permeability-surface area product) (logPS) este o măsurătoare mai directă 

privind distribuția unui medicament la nivelul sistemului nervos central (Pires și 

colab., 2015). Modelul a fost construit prin perfuzii in situ la nivelul creierului, cu 

compusul injectat în artera carotidă. Modelul a fost construit utilizând valorile logPS 

obținute experimental pentru 153 de compuși (Pires și colab., 2015). O valoare 

logPS mai mare de -2 este asociată cu un compus care penetrează sistemul nervos 

central; în timp ce o valoare logPS mai mică de -3 este asociată cu un compus 

incapabil să penetreze sistemul nervos central (Pires și colab., 2015).     

Substrat CYP2D6 și CYP3A4- citocromii P450 sunt enzime, ce se găsesc mai ales 

la nivelul ficatului și al intestinului. Citocromii P450 sunt responsabili pentru 

metabolizarea a foarte multe medicamente, dacă un medicament este substrat 

pentru citocromi P450, înseamnă că medicamentul este metabolizat de aceștia 

(Pires și colab., 2015). Izoformele cele mai cunoscute responsabile pentru 

metabolizarea medicamentelor sunt CYP2D6 și CYP3A4. Modelul bazei de date a 

fost construit utilizând 671 de compuși al căror rată de a fi metabolizați de CYP2D6 

și CYP3A4 a fost măsurată (Pires și colab., 2015).  Rezultatele prezic dacă o 

moleculă este metabolizată de Izoformele citocromului P450 mai sus menționate  

(da/nu), (Pires și colab., 2015).     

Inhibitor CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 și CYP3A4- prezice capacitatea 

unei molecule de a inhiba citocromii P450. modelul a fost construit utilizând între 

14000 și 18000 de compuși  a căror capacitate de a inhiba fiecare izoformă a 

citocromului P450 a fost determinată (Pires și colab., 2015). Un compus este 

considerat inhibitor al citocromului P450 dacă concentrația compusului care duce la 

50% din inhibiția acestuia este mai mică de 10 μm (Pires și colab., 2015). 

Rezultatele prezic dacă o moleculă este inhibitor pentru izoformele citocromului 

P450: CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 și CYP3A4 (da/nu), (Pires și colab., 

2015).      

Clearance-ul total- este măsurat ca o constantă proporțională, CLtot și 

reprezintă o combinație între clearance-ul hepatic și cel renal. Este corelat cu 

biodisponibilitatea și este important în determinarea dozelor/timp pentru a ajunge la 

starea de echilibru a concentrației (Pires și colab., 2015). Predicția a fost construită 
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utilizând valorile clearance-ului total determinat pentru 398 de compuși (Pires și 

colab., 2015). Valoarea acestuia este exprimată ca log(ml/min/kg) (Pires și colab., 

2015).          

Substrat Renal OCT2- Transportorul de cationi organici 2 (Organic Cation 

Transporter 2) este un transportor renal cu rol important in clearance-ul unui 

medicament. Substanțele substrat pentru OCT2, sunt contraindicate în a se 

administra cu cele inhibitorii pentru OCT2. Acest model fiind important nu doar prin 

faptul că oferă informații legate de clearance-ul unui medicament, cât și prin 

informațiile oferite legate de eventualele contraindicați (Pires și colab., 2015). 

Modelul a fost construit măsurând experimental capacitatea a 906 compuși de a fi 

transportași de  OCT2 (Pires și colab., 2015).                 

AMES toxicitate-  a fost determinată utilizând testul AMES. Testul AMES este 

utilizat pentru a determina potențialul mutagen al unui compus utilizând o bacterie. 

Un test pozitiv indică că acest compus este mutagenic și poate acționa ca un 

cancerigen (Pires și colab., 2015). Modelul utilizat de baza de date a fost construit 

utilizând rezultatele a peste 8000 de compuși testați AMES (Pires și colab., 2015).          

Doza max. tolerată (om) Se referă la doza maximă recomandată. Acest 

model a fost construit utilizând 1222 de date experimentale din studii clinice 

efectuate pe om, din care  s-a prezis logaritmul dozei maxime recomandate log 

(mg/kg/zi) (Pires și colab., 2015). Acestă doză este doza maximă de la care se placă 

în studiile clinice faza I (Pires și colab., 2015). Pentru un compus o doză maximă 

tolerată cu o valoare mai mică de 0.477 log (mg/kg/zi) este considerată mică, iar o 

doză mai mare de 0.477 log (mg/kg/zi) este considerată mare (Pires și colab., 2015). 

hERG I inhibitor și hERG II inhibitor- inhibiția canalelor de potasiu codificate 

de gena hERG (human ether-a-go-go gene) sunt principala cauză a dezvoltări 

sindromului QT-lung, acesta duce la aritmie ventriculară. Inhibarea canalelor hERG 

a dus la retragerea a foarte multe substanțe medicamentoase de pe piața 

farmaceutică (Pires și colab., 2015). Modelul a fost construit pe 368 și 806 compuși 

asupra cărora există informații legate de inhibarea hERG I respectiv hERG II, 

rezultatele sunt de forma da/nu dacă un compus este sau nu inhibitor pentru hERG 

I respectiv II (Pires și colab., 2015). 
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LD50 Se referă la doza letală, la care mor 50% din șobolanii din grupul de 

șobolani pe care s-a testat molecula. Modelul din baza de date a fost construit 

utilizând peste 10000 de compuși al căror LD50 a fost obținut experimental. Valorile 

prezise sunt exprimate ca mol/kg (Pires și colab., 2015).          

LOAEL se referă la cea mai mică doză la care un compus la care acesta 

determină apariția unui efect advers  Lowest Observed Adverse Effect (LOAEL) 

(Pires și colab., 2015). Modelul bazei de date a fost construit utilizând rezultatele 

LOAEL a 445 de compuși (Pires și colab., 2015). Acestea sunt exprimate în log 

(mg/kg_bw/zi) acestea se interpretează luându-se în considerare concentrația 

bioactivă și perioada de timp pe care se desfășoară tratamentul (Pires și colab., 

2015). 

Hepatotoxiciate - leziunile hepatice induse de medicamente reprezintă o 

preocupare majoră de siguranță în proiectarea de noi medicamente (Pires și colab., 

2015). Modelul predictiv a fost construit prin utilizarea a efectelor adverse asociate 

ficatului produse de 531 de compuși (Pires și colab., 2015). Un compus este 

considerat hepatotoxic dacă are cel puțin un efect patologic sau fiziologic asupra 

ficatului, care să fie asociat cu dereglarea funcțiilor normale ale ficatului. Modelul 

prezice dacă un compus poate fi asociat cu dereglarea funcțiilor normale ale 

ficatului, estimarea se face de tipul da/nu (Pires și colab., 2015). 

Sensibilizarea pielii- este un efect advers ce poate fi produs de 

medicamentele aplicate la nivelul pieli. Modelul predictiv a fost construit utilizând 

254 de compuși a căror abilitate de a induce sensibilizări la nivelul pielii a fost 

evaluată, rezultatele ne arată dacă compusul studiat poate genera sensibilizarea 

pielii sau nu da/nu (Pires și colab., 2015). 

T. Pyriformis toxicitate- Tetrahymena pyriformis este o bacterie protozoare a 

cărei rezistență la toxicitate este folosită de cele mai multe ori ca un punct-final de 

toxicitate. (Pires și colab., 2015). Metoda utilizată de această bază de date a fost 

construită utilizând concentrațiile a 1571 compuși la care aceștia inhibă 50% din 

creșterea bacteriei (IGC50) (Pires și colab., 2015). Pentru un compus este calculat 

logaritmul negativ al concentrației necesare pentru a inhiba 50%  din creștere 

exprimat ca log ug/L (pIGC50). O valoare pIGC50 mai mare de -0.5 log ug/L este 

considerat toxic (Pires și colab., 2015). 
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Minnow toxicitate reprezintă doza letală 50% la care o moleculă cauzează 

moartea peștilor Flathead Minnows (Pimephales promelas Rafinesque.) acest pește 

este considera un indice de toxicitate (Pires și colab., 2015). Modelul construit de 

baza de date se bazează pe valorile experimentale ale 554 de compuși și sunt 

exprimate ca log LC50; o valoarea logLC50 mai mică de -0.3 este interpretată ca 

toxicitate acută mare (Pires și colab., 2015). 
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1.2.6. Strategie computațională: Noi Derivați de tiouree, cu posibil 

efect antimicrobian- drug-like și predicție ADMET 

 Modelarea moleculară a structurii spațiale (3D) a 1a-i și derivatele lor 1c și 1f 

a fost realizată utilizând pachetul software Discovery Studio (Dassault Systèmes 

BIOVIA). 

Pe baza studiilor anterioare (Patel și colab., 2012), care au sugerat că o 

hidrofobicitate scăzută a compușilor și prezența unui grup de donatori de electroni 

poate îmbunătăți activitatea antimicrobiană împotriva speciilor Candida și 

Aspergillum, am proiectat 7 derivați de novo prin adăugare /substituția radicalilor 

pornind de la compușii 1c și 1f. Acești compuși au prezentat efect puternic antifungic 

împotriva speciilor de Candida (Limban și colab., articol nepublicat). 

Analiza SAR a fost aplicată și în cazul derivațiilor de tiouree, atât cei testați 

în experimental cât și derivaților noi, creați pornind de la rezultatele bune în ceea ce 

privește inhibiția derivațiilor testați față de fungi. Analiza SAR a fost executată în 

comparație cu antifungicul ketoconozalole (Limban și colab., articol nepublicat). 

Din plaja largă de descriptori calculați am utilizat descriptori considerați critici 

pentru efectul antimicrobian al acestor derivați: LogP, numărul de atomi hidrofobi 

(A_HYD), numărul de legături de hidrogen acceptoare, sarcinile parțiale pozitive 

(PC+), polarizabilitatea atomică (apol), suprafața accesibilă apei formată în jurul 

atomilor hidrofobi (ASA_H), și energiile orbitalilor moleculari ai derivatului (eLUMO, 

eHOMO) (Limban și colab., articol nepublicat). 

Pentru a evita corelarea descriptorilor, și pentru o mai bună acuratețe a 

modelului am efectuat analiza Pearson pentru a evalua gradul de corelație al 

acestor descriptori (Limban și colab., articol nepublicat). 

Mai mult, algoritmul Forcefield MMFF94x a fost utilizat pentru identificarea 

conformației energetice minime potențială a derivațiilor de tiouree studiați. După ce 

conformațiile adecvate au fost obținute, sarcinile parțiale Gasteiger au fost aplicate 

structurilor chimice (Limban și colab., articol nepublicat).   

Pentru acești compuși de novo a fost calculată regula de drug-like regula de 

5 a lui Lipinski. Suplimentar pentru acești derivați au fost făcute și predicțiile ADMET 

(Limban și colab., articol nepublicat). 
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Am considerat următoarele predicții ADMET relevante pentru acest studiu:  

(i) absorbția - absorbția intestinală umană (% Abs), permeabilitatea Caco2, 

permeabilitatea pielii, compușii ca substrat / inhibitori ai glicoproteinei P; 

 (ii) distribuție - permeabilitate la BBB și permeabilitate la SNC; 

 (iii) metabolism- capacitatea compușilor de a fi substraturi/inhibitori ai 

CYP2D6, CYP2C9 și CYP3A4  

(iv) toxicitate - doză maximă tolerată (umană), capacitatea compușilor de a fi 

sau nu inhibitor hERG I, inhibitor hERG II și hepatotoxicitatea (Limban și colab., 

articol nepublicat). 

În plus, pentru compușii 1c, 1b, 1f și derivații săi prin calculul TPSA (suprafața 

polară topologică), luând în considerare legăturile rotative, conturile totale ale HBA 

și HBD, au fost evaluate biodisponibilitatea orală a compușilor (regula Weber) 

(Limban și colab., articol nepublicat). 
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2. Rezultate și Discuții 

 În acest capitol al lucrării sunt prezentate rezultatele și discuțiile referitoare la 

caracterul de drug-like al compușilor naturali studiați, rezultatele modelelor QSAR 

referitoare la activitatea biologică a compușilor naturali: 1,8 cineol, αteripenol, acid 

clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil 

acetat, linalool, acetat de linalil, luteolin, perlorilene, melatonină, quercitină, 

resveratrol și trigoneline, asupra transportorului de serotonină, receptorului 

membranar alpha 1 adrenergic, receptorului membranar 5-HT1A; suplimentar atât 

pentru compușii naturali cât și pentru medicația folosită în tratamentul depresiei și 

al patologiilor psihiatrice a fost calculat și indicele de transfer la nivelul placentei, 

aflând astfel dacă compușii naturali respectiv mediația penetrează bariera 

placentară, acesta a fost calculat pentru a testa siguranța folosirii acestor compuși 

de către femeile însărcinate. 

 În ceea ce privește afinitatea compușilor naturali pentru SERT, am aplicat 

tehnicile de docare moleculară, pentru a prezice Ki-ul compușilor naturali care 

respectă cel puțin 3 din cele 4 reguli de drug-like aplicate.  

 Rezultatele și discuțiile profilului ADMET al compușilor naturali sunt de 

asemenea prezentate mai jos. Acestea au fost comparate cu rezultatele ADMET 

prezise pentru compușii medicamentoși.  
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2.1 Rezultate și discuții drug-like 

 În această secțiune a lucrării sunt prezentate rezultatele și discuțiile 

referitoare la caracterul de drug-like al compușilor naturali studiați. 

2.1.1. Melatonină profil drug-like 

Melatonina respectă regulile lui  Lipinski, Ghose, Veber și Muegge (Tabelul 

8). Faptul că acest compus respectă regula toate regulile de drug-like pe care le-am 

aplicat ne spune că acest compus are proprietățile pe care trebuie să le 

îndeplinească pentru a fi medicament În tabelul 8 sunt prezentate validările regulilor.  

Tabelul 8: Validarea regulilor de Drug-Like (Lipinski, Ghose, Veber, Muegge) pentru 

melatonină 

 

 

 

 

2.1.2.Resveratrol profil drug-like 

Resveratrolul respectă regulile lui  Lipinski, Ghose, Veber și Muegge (Tabelul 

9). Faptul că acest compus respectă regula toate regulile de drug-like pe care le-am 

aplicat ne spune că acest compus are proprietățile pe care trebuie să le 

îndeplinească un medicament. În tabelul 9 sunt prezentate validările regulilor. 

Tabelul 9: Validarea regulilor de Drug-Like (Lipinski, Ghose, Veber, Muegge) pentru 

resveratrol. 

 

 

 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (încălcări 0) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Da 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (încălcări 0) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Da 
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2.1.3. 1,8 cineol profil drug-like 

1,8 cineolul respecta regula lui Lipinski și regula lui Veber (Tabelul 10). Acest 

compus nu respectă regula lui Ghose deoarece are o masă moleculară mai mică 

de 160 g/mol, de asemenea acest compus nu respectă nici regula lui Muegge din 

cauza masei moleculare mai mici de 200 g/mol și din cauza faptului că nu are mai 

mult de 2 heterotermi în compoziția lui chimică. 1.8 cineolul respectă 2 dintre cele 4 

reguli de drug-like aplicate (Tabelul 10).  

În tabelul 10 sunt prezentate, validările respectiv încălcările regulilor pentru 1,8 

cineol. 

Tabelul 10: Validarea regulilor de drug-like Lipinski și Veber  și încălcarea regulilor 

lui Ghose și Muegge pentru 1,8 cineol. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. α-terpinol profil drug-like 

Compusul natural α-terpinol respecta regula lui Lipinski și regula lui Veber 

(Tabelul 11). Acest compus nu respectă regula lui Ghose deoarece are o masă 

moleculară mai mică de 160 g/mol, de asemenea acest compus nu respectă nici 

regula lui Muegge din cauza masei moleculare mai mici de 200 g/mol și din cauza 

faptului că nu are mai mult de 2 heteroatomi în compoziția lui chimică. α-terpinol 

respectă 2 dintre cele 4 reguli de drug-like aplicate (Tabelul 11).  

În tabelul 11 sunt prezentate, validările respectiv încălcările regulilor pentru α-

terpinol. 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (încălcări 0) 

Ghose Nu (1 încălcare, MM mai mică de 160 g/mol) 

Veber Da 

Muegge Nu (2 încălcări, MM mai mică de 200 g/mol, 

heteroatomi mai puțini de 2) 
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Tabelul 11: Validarea regulilor de drug-like Lipinski și Veber  și încălcarea regulilor 

lui Ghose și Muegge pentru α-terpinol. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Acid clorogenic profil drug-like 

Acidul clorogenic respectă doar regula de 5 a lui Lipinski, însă și la această 

regulă prezintă o încălcare datorită numărului mare de atomi de hidrogen donori 

(Tabelul 12). Acest compus nu respectă regula lui Ghose deoarece valoarea WLogP 

este mai mică de -0.4,  regula lui Veber nu este respectată din cauza ariei suprafeței 

polare totale mai mare de 140 A^2.  

De asemenea acest compus nu respectă nici regula lui Muegge din cauza 

faptului că aria suprafeței polare totale este mai mare de 150 A^2, și din cauza 

faptului că această moleculă are numărul de atomi donori mai mare de 5 (Tabelul 

12).  Acest compus natural respectă doar una dintre cele 4 reguli aplicate. 

În tabelul 12 sunt prezentate validările respectiv încălcările pentru regulile de 

drug-like aplicate acidului clorogenic.  

Tabelul 12: validarea regulii lui Lipinski pentru acidul clorogenic și încălcarea 

regulilor lui Ghose, Veber și Muegge. 

 

 

 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (încălcări 0) 

Ghose Nu (1 încălcare MM mai mică de 160 g/mol) 

Veber Da 

Muegge Nu (2 încălcări MM mai mica de 200 g/mol, 

heteroatomi mai puțini de 2) 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (încălcări 1 încălcare H-don mai mare de 5) 

Ghose Nu (1 încălcare WLOGP mai mic de -0.4) 

Veber Nu (1 încălcare TPSA mai mare de 140 A^2) 

Muegge Nu (2 încălcări TPSA mai mare de 150 A^2, H-don 

mai mare de 5) 
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2.1.6. Acid elagic profil drug-like 

Acidul elagic respectă regulile lui Lipinski, Ghose și Muegge, însă acest 

compus natural nu respectă regula lui Veber din cauza faptului ca valoarea ariei 

suprafeței polare totale este mai mare de 140 A^2 (Tabelul 13). Acest compus 

respectă 3 dintre cele 4 reguli de drug-like aplicate. 

 În tabelul 13 este prezentată validările respectiv încălcările regulilor de drug-like 

pentru acidul elagic (Tabelul 13). 

Tabelul 13: Validarea regulilor lui Lipinski, Ghose, Muegge și încălcarea reguli lui 

Veber pentru acidul elagic. 

 

 

 

2.1.7. Acid 

ursolic profil drug-like 

Acidul ursolic respectă regula lui Lipinski dar din cele 4 cerințe ale reguli 

încalcă una, valoarea MlogP este mai mare de 4.15 (Tabelul 14). În ceea ce privește 

regula lui Ghose acest compus natural prezintă 3 abateri de la regulă, valoarea 

WLOGP este mai mare de 5.6, valoarea refractabilității molare (RM) este mai mare 

de 130, această moleculă are numărul total de atomi mai mare de 70, ceea ce 

reprezintă o abatere de la regula lui Ghose (Tabelul 14). 

Acest compus respectă regula lui Veber (Tabelul 14). Regula lui Muegge nu 

este respectată deoarece prezintă o abatere de la aceasta: valoarea XLOGP3 este 

mai mare de 5 (Tabelul 14). Acidul ursolic respectă 2 din cele 4 reguli de drug-like 

aplicate. 

  În tabelul 11 sunt prezentate validările respectiv încălcările acidului ursolic de 

la regulile de drug-like aplicate (Tabelul 14). 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (încălcări0) 

Ghose Da 

Veber Nu (1 încălcare TPSA mai mare de 140 A^2) 

Muegge Da 
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Tabelul 14 Respectarea regulii lui Lipinski și a lui Veber, respectiv încălcarea 

regulilor lui Ghose și Muegge pentru Acidul ursolic 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. Colină profil drug-like 

Colina respectă regula lui Lipinski și regula lui Veber (Tabelul 15). Acest 

compus natural nu respectă regula lui Ghose având 3 abateri de la aceasta: WlogP 

mai mic de -0.4, masa molară a acestui compus este mai mică de 160 g/mol, 

refractabilitatea molară este mai mică de 40 (Tabelul 15). 

Regula lui Muegge este încălcată deoarece masa moleculară a colinei este 

mai mică de 200 g/mol (Tabelul 15). Colina respectă 2 din cele 4 reguli de drug-like 

aplicate.  

În tabelul 15 sunt prezentate validările respectiv încălcările colinei de la regulile de 

drug-like aplicate (Tabelul 15). 

Tabelul 15: Validarea regulilor lui Lipinski si a lui Veber respectiv încălcarea regulilor 

lui Ghose și a lui Muegge pentru colină. 

 

  

 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (1 încălcare MLOGP mai mare 4.15) 

Ghose Nu (3 încălcări WLOGP mai mare de 5,6, RM mai 

mare de 130, nr de atomi mai mare de 70) 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare XLOGP3 mai mare de 5) 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Nu (3 încălcări WLOGP mai mic de -0.4, MM mai 

mică de 160 g/mol, RM mai mic de 40 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare MM mai mică de 200 g/mol). 
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2.1.9. Cumarină profil drug-like 

Cumarina respectă regula lui Lipinski (Tabelul 16). Acest compus natural nu 

respectă regula lui Ghose deoarece numărul de atomi al acestei molecule este mai 

mic de 20 și masa moleculară a acestui compus este mai mică de 160 g/mol 

(Tabelul 16). Colina respectă regula lu Veber.  

Referitor la regula lui Muegge acest compus nu respectă această regulă din 

cauza faptului că are o masă moleculară mai mică de 200 g/mol (Tabelul 16). Acest 

compus respectă 2 din cele 4 reguli de drug-like aplicate. 

În tabelul 16 sunt prezentate validările respectiv încălcările cumarinei de la regulile 

de drug-like aplicate. 

Tabelul 16: Validarea regulilor lui Lipinski si a lui Veber respectiv încălcarea regulilor 

lui Ghose și a lui Muegge pentru cumarină. 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. Germacrene D profil drug-like 

Compusul natural germacrene D respectă regula lui Lipinski însă cu o 

abatere de la aceasta valoarea MlogP a acestui compus este mai mare de 4.15 

(Tabelul 17). Acest compus respectă regulile lui Ghose si regula lui Veber (Tabelul 

17).  

Referitor la regula lui Muegge acest compus nu respectă această regulă din 

cauza faptului că în structura lui chimică nu are mai mult de 2 heteroatomi (Tabelul 

17). Acest compus respectă 3 dintre cele 4 reguli de drug-like aplicate compușilor 

naturali. 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Nu (2 încălcări MM mai mică de 160 g/mol, 

numărul de atomi mai mic de 20) 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare MM mai mică de 200 g/mol) 
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 În tabelul 17 sunt prezentate validările respectiv încălcările compusului germacrene 

D de la regulile de drug-like aplicate. 

Tabelul 17: Validarea regulilor lui Lipinski, Ghose si a lui Veber respectiv încălcarea 

regulii lui Muegge pentru germacrene D. 

 

 

 

 

 

2.1.11. Lavandulil acetat profil drug-like 

Lavandulil acetat respectă regulile lui Lipinski, Ghose și regula lui Veber 

(Tabelul 18). Acest compus natural nu respectă regula lui Muegge din cauza faptului 

că masa moleculară a acestui compus este mai mică de 200 g/mol (Tabelul 18). 

Lavandulil acetat respectă 3 din cele 4 reguli de drug-like aplicate. 

În tabelul 18 sunt prezentate validările respectiv încălcările compusului lavandulil 

acetat de la regulile de drug-like aplicate. 

Tabelul 18: Validarea regulilor lui Lipinski, Ghose si a lui Veber respectiv încălcarea 

regulii lui Muegge pentru lavandulil acetat.  

 

 

 

 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (1 încălcare MLOGP mai mare de 4.15) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare mai puțin de 2 heteroatomi) 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare MM mai mică de 200 g/mol) 
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2.1.12. Linalool profil drug-like 

Acest compus natural  respectă  regula lui Lipinski și regula lui Veber (Tabelul 

19) . Acest compus natural are o masă moleculară mai mică de 160 g/mol, acest 

lucru fiind o abatere de la regula lui Ghose (Tabelul 19). 

 Regula lui Muegge este încălcată de asemenea acest compus prezintă 2 

abateri de la această regulă: masa moleculară este mai mică de 200 g/mol, iar în 

compoziția chimică a acestui compus numărul de heteroatomi este mai mic de 2 

(Tabelul 19).  

Acest compus natural respectă 2 dintre cele 4 reguli de Drug-Like aplicate. 

În tabelul 19 sunt prezentate validările respectiv încălcările compusului linalool de 

la regulile de drug-like aplicate. 

Tabelul 19: Validarea regulilor lui Lipinski respectiv Veber, pentru linalool și 

încălcarea regulilor lui Ghose respectiv Muegge. 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. Acetat de linalil profil drug-like 

Compusul natural acetat de linalil respectă regulile lui Lipinski, Ghose și pe 

cea a lui Veber (Tabelul 20).  

Acest compus natural nu respectă regula lui Muegge din cauza faptului că 

masa moleculară a acestui compus este mai mică de 200 g/mol (Tabelul 20). Acest 

compus natural respectă 3 din cele 4 reguli de drug-like aplicate. 

În tabelul 20 sunt prezentate validările respectiv încălcările compusului acetat de 

linalil de la regulile de drug-like aplicate. 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Nu (1 încălcare MM mai mică de 160 g/mol) 

Veber Da 

Muegge Nu (2 încălcări MM mai mică de 200 g/mol, 

numărul de heteroatomi mai mic de 2) 
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Tabelul 20: Validarea regulilor lui Lipinski, Ghose si a lui Veber respectiv încălcarea 

regulii lui Muegge pentru acetat de linalil. 

 

 

 

 

 

2.1.14. Luteolin profil drug-like 

Compusul natural luteolin nu prezintă abateri de la regulile de drug-like 

aplicate (Tabelul 21). Acest compus natural prezintă caracter de Leadlikeness.  

În tabelul 21 sunt prezentate validările regulilor lui Lipinski, Ghose, Veber și 

Muegge. 

Tabelul 21: validarea regulilor lui Lipinski, Ghose, Veber și Muegge pentru Luteolin. 

 

 

 

 

 

2.1.15. Perlolirine profil drug-like 

 Perlolirine respectă regulile lui Lipinski, Ghose, Veber și Muegge (Tabelul 

22). Acest compus natural prezintă caracter de Leadlikeness.  

În tabelul 22 sunt prezentate validările regulilor de drug-like pentru compusul natural 

Perlolirine. 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare MM mai mică de 200 g/mol) 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Da 
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Tabelul 22: Validarea regulilor lui Lipinski, Ghose, Veber și Muegge pentru 

Perlolirine. 

 

 

 

 

 

2.1.16. Quercitin  profil drug-like 

 Compusul natural quercitin respectă regulile lui Lipinski, Ghose, Veber și 

Muegge (Tabelul 23). Acest compus natural prezintă caracter de Leadlikeness.  

În tabelul 23 sunt prezentate validările regulilor de drug-like pentru compusul natural 

quercitin. 

Tabelul 23: Validarea regulilor lui Lipinski, Ghose, Veber și Muegge pentru 

compusul  quercitin. 

 

 

 

 

 

2.1.17. Trigonelline profil drug-like 

Trigonelline respectă regula lui Lipinski și regula lui Veber (Tabelul 24). 

Referitor la regula lui Ghose acest compus încalcă toate cele 4 cerințe ale acestei 

reguli: masa moleculară este mai mică de 160 g/mol, WlogP este mai mic de -0.4, 

refractabilitatea moleculară este mai mică de 40, numărul de atomi al acestei 

molecule este mai mic de 20 (Tabelul 24).  

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Da 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Da 

Veber Da 

Muegge Da 
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Regula lui Muegge este încălcată din cauza faptului că masa moleculară a 

acestui compus este mai mică de 200 g/mol (tabelul 24). Acest compus natural 

respectă 2 din cele 4 reguli de drug-like aplicate. 

 În tabelul 24 sunt prezentate validările respectiv încălcările regulilor de drug-like 

pentru trigonelline.  

Tabelul 24: Validările regulilor Lipinski și Veber și încălcările regulilor  Ghose și 

Mueege pentru trigonelline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drug-like  Validare 

Lipinski Da (0 încălcări) 

Ghose Nu (încălcări 4) 

Veber Da 

Muegge Nu (1 încălcare MM mai mică de 200 g/mol) 
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2.2. Rezultate și discuții QSAR 

2.2.1. Rezultate și discuții modelul QSARSERT  

În acest model QSAR am calculat activitatea biologică a unor compuși 

naturali asupra receptorului membranar SERT principalul receptor vizat de 

medicamentele utilizate în tratamentul depresiei. 

Descriptorii moleculari aleși într-un model QSAR nu trebuie să aibă un grad 

de corelație mai mare de 0.8. În modelul QSARSERT cel mai mare grad de corelație 

este între descriptorii SMR și E_vdw, acești descriptori au un grad de corelație de 

0.795, însă acest grad de corelație este mai mic de 0.8 (Tabelul 25)  

Cel mai mic grad de corelație este între descriptorii moleculari SMR și 

LogP(o/w), acești descriptori au un grad de corelație de 0.138 (Tabelul 25). În 

tabelul 25 este prezentat rezultatul corelației Pearson pentru descriptorii moleculari 

utilizați în modelul QSARSERT. 

Tabelul 25: Corelație Pearson între descriptorii moleculari utilizați pentru ecuația 

QSARSERT 

 SMR LogP(o/w) E_vdw 

SMR 1.0   

LogP(o/w) 0.13 1.0  

E_vdw 0.79 0.39 1.0 

 

Rulând ecuația QSARSERT am obținut valori statistice bune: R2 0.90; q2 

0.84 (Tabelul 26). În tabelul 24 este prezentată validarea statistică a modelului 

QSARSERT. 

Tabelul 26: Validarea statistică a modelului QSARSERT 

Parametrii statistici QSARSERT 

RMSD 0.33 

R2 0.90 

RMSD-validat            0.42 

 q2              0.84 
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Cea mai mică valoare reziduală pentru seria de învățare este de 0.04 ( în 

cazul amitriptilinei) iar cea mai mare de -0.63 (în cazul aripiprazolului), acestea sunt 

reprezentate grafic în figura 6, (Figura 6).

 

 

Figura 6: Reprezentarea grafică a valorilor pKi prezise și a celor experimentale 

pentru modelul QSARSERT; albastru valoare pKi SERT experimentală portocaliu 
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Puterea de predicție a modelului nostru fiind astfel confirmată de valorile 

reziduale mici între valoarea pKi experimentală și cea prezisă (figura7). 

 

Figura 7: Corelația activității biologice experimentale cu activitatea biologică prezisă 

pentru seria de medicamente din modelul QSARSERT 

Valorile pKi ale antidepresivelor utilizate în acest model QSAR  efectuat 

asupra receptorului SERT sunt cuprinse între 6.79 (trazodona) și 9.09 (fluoxetina) 

(Tabelul 27). Însă alte antidepresive cum ar fi sertralina, paroxetina și imipramina 

au valori pKi mai mari (9.58 pentru sertralină, 10.09 pentru paroxetină, respectiv 

9.82 pentru imipramină). Antipsihoticele au valori pKi asupra receptorului SERT 

cuprinse între 5 (amisulpridă) și 8.88 (clorpromazină). 

Valorile pKi ale compușilor naturali sunt între 5.41 (colină) și 11.40 

(germanacrene D). Valorile pKi prezise ale compușilor naturali și cele ale medicației 

folosite în clinică precum și valorile calculate ale descriptorilor moleculari folosiți sunt 

prezentate în tabelul 27. 
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Tabelul 27 Valorile pKi prezise pentru compușii naturali (italic) și pentru medicația 

utilizată în clinică. Medicamentele subliniate, sunt cele din seria de validare 

Molecula E_vdw SMR logP(o/w) pKi SERT 

experimental 

pKi 

SERT 

prezis 

Reziduale 

amisulpridă 38.20 9.77 1.14 5.00 5.90 -0.90 

amitriptilină 50.68 8.95 4.56 8.55 8.51 0.04 

aripiprazol 62.92 12.32 4.18 5.74 6.37 -0.63 

clorpromazină 51.10 9.22 4.62 8.88 8.44 0.44 

citalopram 43.86 9.12 4.40 9.00 8.57 0.43 

clozapină 49.94 9.64 3.08 6.00 7.06 -1.06 

desipramină 48.78 8.58 3.84 7.75 8.15 -0.40 

fluoxetină 40.10 8.00 4.76 9.09 9.46 -0.37 

lofepramină 75.15 12.52 6.04 7.15 7.32 -0.17 

quetiapină 55.86 10.91 2.53 6.00 5.89 0.11 

risperidonă 52.94 11.27 2.80 6.00 6.06 -0.06 

sertindol 52.17 12.16 4.37 6.00 7.00 -1.00 

trazodona 50.03 10.44 2.67 6.79 6.41 0.38 

venlafaxină 43.98 8.23 3.21 8.12 7.97 0.15 

ziprasidon 48.85 11.58 3.94 7.27 7.02 0.25 

escitalopram 43.30 9.12 4.40 8.95 8.60 0.35 

nortriptilină 45.82 8.49 4.29 7.82 8.67 -0.85 

femoxatină 53.14 9.33 3.81 8.04 7.66 0.38 

fluvoxamină 30.30 7.88 3.23 8.79 8.65 0.14 

amoxapină 49.46 8.86 3.04 7.23 7.37 -0.14 

indalpină 24.70 7.22 3.40 8.76 9.27 -0.51 

norfluoxetină 45.78 8.49 4.29 8.83 8.67 0.16 

reboxetină 45.36 9.01 3.11 6.97 7.52 -0.55 

1,8 cineol 22.70 4.55 2.96 
 

10.07 
 

germanacrene 

D 

19.99 6.19 5.30 
 

11.40 
 

acetat de linalil 18.92 5.90 2.72 
 

9.48 
 

luteolin 45.55 7.25 2.26 
 

7.55 
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trigoneline 21.13 3.22 1.36 
 

9.38 
 

αterepenol 17.96 4.74 2.05 
 

9.45 
 

acid 

clorogenic 

41.38 8.25 0.41 
 

5.81 
 

acid elagic 47.74 6.85 1.95 
 

7.37 
 

acid ursolic 81.20 13.26 6.43 
 

7.10 
 

colina 17.53 5.48 -2.61 
 

5.41 
 

cumarina 21.42 4.11 2.18 
 

9.67 
 

lavandulil 

acetat 

18.56 5.90 1.74 
 

8.70 
 

linalool 15.81 4.95 2.13 
 

9.51 
 

melatonina 24.86 6.72 1.78 
 

8.16 
 

perlorilene 27.48 7.74 2.66 
 

8.36 
 

quercitina 45.29 7.41 2.03 
 

7.31 
 

resveratrol 36.46 6.68 3.70 
 

9.28 
 

 

O valoare pKi similară indică o activitate biologică similară, prin urmare 

putem spune că activitățile biologice ale resveratrolului (9.28), αterepenol (9.45), 

trigoneline (9.38) și a acetatului de linalil (9.48), sunt asemănătoare cu activitatea 

biologică a antidepresivului fluoxetină (9.08);  

Activitățile biologice ale quercitinei (7.31) și acidului elagic (7.37) sunt apropiate de 

cea a antidepresivului amoxapină (7.23). activitatea biologică a perlorilene (8.36) 

este apropiată de cea a antidepresivului amitriptilină (8.55); 

Melatonina are o activitate biologică (8.16) apropiată de cea a antidepresivului 

venlafaxină (8.12); activitățile biologice ale: linalool-ului (9.51) și cumarinei (9.67) 

sunt apropiate de cea a antidepresivului imipramină (9.82); 

 Lavandulil acetat-ul are o activitate biologică de 8.70, aceasta este apropiată de 

cea a antidepresivului fluvoxamină (8.79); activitățile biologice ale colinei (5.41) și 

acidului clorogenic (5.81) sunt apropiate de cea a antipsihoticului aripiprazol (5.74); 

Activitatea biologică a acidului ursolic este de 7.10 aceasta este asemănătoare cu 

cea a antidepresivului lofepramină (7.15) și a antidepresivului doxepină (7.16);  
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Activitatea biologică prezisă pentru luteolin (7.55) este apropiată de cea a 

antidepresivului desipramină (7.75);  

Germanacrene D (11.40) și 1,8 cineol (10.07) au activități biologice apropiate de 

cea a antidepresivului paroxetină: 10.09 (Tabelul 25).  

Majoritatea compușilor naturali (excepție făcând quercitina, acidul elagic, 

colina și acidul clorogenic care prezintă valori pKi apropiate de cele ale 

antipsihoticelor) au valori pKi de cele ale medicației folosite în tratamentul depresiei.  
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2.2.2. Rezultate și discuții modelul QSARα1 

În acest model QSAR am calculat activitatea biologică a unor compuși 

naturali asupra receptorului membranar alpha 1 adrenergic. 

Descriptorii moleculari aleși într-un model QSAR nu trebuie să aibă un grad 

de corelație mai mare de 0.8. În modelul QSARα1 cel mai mare grad de corelație 

este între descriptorii vsa_acc și LogP(o/w), acești descriptori au un grad de 

corelație de -0.695, însă acest grad de corelație este mai mic de 0.8 (Tabelul 28). 

 Cel mai mic grad de corelație este între descriptorii moleculari vsa_acc și 

AM1_HOMO acești descriptori au un grad de corelație de -0.629 (Tabelul 28). În 

tabelul 28 este prezentat rezultatul corelației Pearson pentru descriptorii moleculari 

utilizați în modelul QSARα11. 

Tabelul 28. Corelație Pearson între descriptorii moleculari utilizați pentru ecuația 

QSARα1 

 
logP(o/w) vsa_acc AM1_HOMO 

logP(o/w) 1 
  

vsa_acc -0.69 1 
 

AM1_HOMO 0.65 -0.62 1 

 

Rulând ecuația QSARα11 am obținut valori statistice foarte bune: R2 0.88; 

q2 0.77 (Tabelul 29). În tabelul 29 este prezentată validarea statistică a modelului 

QSARα1 

Tabelul 29 Validarea statistică pentru modelul QSARα1 

Parametrii statistici QSARα1 

 RMSE      0.15 

R2   0.88 

RMSE validat               0.21 

q2            0.77 

Cea mai mică valoare reziduală pentru seria de învățare este de 0.0 ( în cazul 

haloperidol-ului) iar cea mai mare de 0.31 (în cazul quetiapinei). În seria de validare 

cea mai mare valoare reziduală este de 0.66 în cazul clorpromazinei, iar cea mai 

mică valoare din seria de validare este de -0.31 în cazul olanzapinei (Figura 8). 
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Figura 8: Reprezentarea grafică a valorilor pKi prezise și experimentale pentru seria 

de învățare și seria de validare a modelului QSARα1; albastru pKi experimental, 

portocaliu pKi prezis 

Puterea de predicție a modelului nostru QSARα1 fiind astfel confirmată de 

valorile reziduale mici între valoarea pKi experimentală și valoarea pKi prezisă 

(Figura 9). 
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Figura 9: Corelația activității biologice experimentale cu activitatea biologică prezisă 

pentru seria de medicamente din modelul QSARα1 

Valorile pKi ale medicamentelor antipsihotice și antidepresive din acest 

model QSAR sunt similare pentru ambele clase de medicamente și sunt cuprinse 

între 7.35 (antipsihoticul olanzapină) și 8.92 (antipsihoticul spiperona) însă 

antidepresive cum ar fi: Bupropion (pKi receptorul α1=5.37),  sau venlafaxina (pKi 

receptorul α1=5.00) au activitate biologică scăzută, sau inexistentă asupra acestui 

receptor; antipsihotice cum ar fi Remoxipride au de asemenea valori pKi mici (5.00) 

care indică că acest compus nu are activitate biologică asupra acestui receptor.  

Compușii naturali au valori pKi asupra receptorului α1 adrenergic cuprinse 

între 6.98 (αterepenol) și 8.37 (trigoneline). 

 În tabelul 30 sunt prezentate valorile pKi experimentale din baza de date 

PDSP Ki database pentru medicamentele utilizate în tratamentul schizofreniei, 

depresiei și sindromul bipolar; valorile calculate pentru descriptorii moleculari cu 

ajutorul cărora am obținut ecuația QSAR a modelului; valoarea pKi prezisă pentru 

medicamentele utilizate în clinică și pentru compușii naturali (pentru care nu se 

cunoaște activitatea biologică asupra receptorului α1 adrenergic) și valorile 

reziduale dintre valoarea pKi prezisă și cea experimentală (Tabelul 30). 
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Tabelul 30: Valorile pKi prezise și experimentale pentru antipsihoticele și 

antidepresivele utilizate în clinică și pentru compușii naturali (italic). Moleculele 

subliniate sunt moleculele din seria de validare a modelului QSARα1. 

Molecula pKi α1 

exp. 

logP vsa_ac

c 

AM1_HOMO pKi α1 

prez. 

reziduale 

clorpromazină 8.58 4.62 0.00 -7.63 7.92 0.66 

clomipramină 7.80 4.73 0.00 -8.34 7.72 0.08 

clozapină 8.16 3.08 5.68 -8.39 7.70 0.46 

desipramină 7.63 3.84 0.00 -8.22 7.60 0.03 

doxepină 7.62 4.17 2.50 -8.92 7.58 0.04 

flufenazină 8.04 3.80 0.00 -8.00 7.65 0.39 

haloperidol 8.21 4.60 13.57 -8.99 8.21 0.00 

imipramină 7.49 4.10 0.00 -8.23 7.64 -0.15 

loxapină 7.55 3.30 5.68 -8.70 7.65 -0.10 

mesoridazină 8.69 3.73 16.01 -7.60 8.59 0.10 

olanzapină 7.35 2.52 5.68 -8.18 7.66 -0.31 

proclorperazină 7.62 4.15 0.00 -7.64 7.83 -0.21 

promazină 8.23 3.99 0.00 -7.46 7.85 0.38 

quetiapină 8.09 2.53 8.19 -8.22 7.78 0.31 

risperidonă 8.56 2.80 30.13 -8.83 8.78 -0.22 

sertindol 8.40 4.37 13.57 -8.45 8.33 0.07 

spiperona 8.92 3.33 27.13 -8.75 8.75 0.17 

tioridazină 8.30 5.72 0.00 -7.41 8.19 0.11 

trazodonă 7.92 2.67 22.99 -8.55 8.47 -0.55 

trifuoroperazină 7.62 4.49 0.00 -7.85 7.83 -0.21 

ziprasidon 8.58 3.94 21.64 -8.24 8.73 -0.15 

zotepină 8.13 5.32 2.50 -8.11 8.03 0.10 

1,8 cineol 
 

2.96 2.50 -10.01 7.03 
 

germanacrene D 5.30 0.00 -7.78 8.00 
 

acetat de linalil 2.72 13.57 -9.06 7.84 
 

luteolin 
 

2.26 13.57 -9.03 7.77 
 

trigoneline 1.36 27.13 -8.78 8.37 
 

αterepenol 2.05 0.00 -9.18 6.98 
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acid clorogenic 0.41 13.57 -9.01 7.43 
 

acid elagic 1.95 27.13 -9.25 8.34 
 

acid ursolic 6.43 0.00 -9.27 7.76 
 

colina 
 

-2.61 40.79 -9.56 8.12 
 

cumarina 
 

2.18 13.57 -9.46 7.62 
 

lavandulil acetat 1.74 13.57 -9.27 7.60 
 

linalool 
 

2.13 0.00 -9.26 6.97 
 

melatonina 1.78 16.07 -8.36 8.01 
 

perlorilene 2.66 5.68 -8.48 7.60 
 

quercitina 2.03 13.57 -9.01 7.73 
 

resveratrol 3.70 0.00 -8.51 7.48 
 

 

 O valoare pKi similară asupra unui receptor poate indica și o activitate 

biologică similară. Comparând rezultatele pKi prezise ale compușilor naturali cu 

medicația utilizată în clinică am observat că: activitatea biologică a compușilor 

naturali 1,8 cineol (7.03), linalool 6.97 și αterepenol (6.98) asupra receptorului α1 

este foarte apropiată de activitatea biologică a antidepresivul lofepramină 7. 

Compușii naturali germanacrene D (8.00) și melatonină (8.01) au valori pKi 

prezise asupra receptorului α1 foarte apropiate de cele ale antipsihoticului 

flufenazină (8.04). Compușii naturali acetatul de linalil (7.84) și quercitină (7.73) au 

activitate biologică asupra receptorului α1 similară cu cea a antidepresivului 

clomipramină (7.80). 

 Acidul ursolic și luteolin au valorile pKi asupra receptorului α 1 foarte 

apropiate (7.76 pentru acidul ursolic respectiv 7.77 pentru luteolin) acești compuși 

naturali au valorile pKi apropiate tot de antidepresivul clomipramină.  

Compușii naturali trigoneline (8.37) și  acid elagic (8.34) au afinitate asupra 

receptorului α1 similară cu antipsihoticul sertindol (8.40).  

Compușii naturali acid clorogenic (7.43) și resveratrol (7.48) au valorile pKi 

asupra receptorului α1 adrenergic similare cu cele ale antidepresivului imipramină  

valoarea pKi a acestui compus asupra receptorului α1 adrenergic este de 7.49. 

Compusul natural colină (8.12) are valoare pKi asupra receptorului α1 similară cu 

cea a antipsihoticului clozapină (8.16).  
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Compusul natural cumarină (7.62) are valoarea pKi identică cu cea a 

antipsihoticului trazodona, a antipsihoticului proclorperazină și a antidepresivului 

doxepină. 

 Compușii naturali lavandulil acetat și perlorilene au valoarea pKi prezisă 

identică 7.60 această valoare pKi este foarte apropiată de cea a antipsihoticelor 

trazodona respectiv proclorperazină și a antidepresivului doxepină (7.62) (Tabelul 

30). 
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2.2.3. Rezultate și discuții modelul QSAR5-HT1A  

În acest model QSAR am calculat activitatea biologică a compușilor naturali 

asupra receptorului membranar 5-HT1A .  

Descriptorii moleculari aleși într-un model QSAR nu trebuie să aibă un grad 

de corelație mai mare de 0.8. În modelul QSAR5-HT1A cel mai mare grad de 

corelație este între descriptorii b_rotR și KierFlex, acești descriptori au un grad de 

corelație de 0.65, însă acest grad de corelație este mai mic de 0.8 (Tabelul 29). 

 Cel mai mic grad de corelație este între descriptorii moleculari vsa_pol și 

b_rotR acești descriptori au un grad de corelație de 0.33 (Tabelul 31).  

În tabelul 31 este prezentat rezultatul corelației Pearson pentru descriptorii 

moleculari utilizați în modelul QSAR5-HT1A  

Tabelul 31: Corelație Pearson între descriptorii moleculari utilizați pentru ecuația 

QSAR5-HT1A  

 
vsa_pol KierFlex b_rotR 

vsa_pol 1 
  

KierFlex 0.34 1 
 

b_rotR 0.33 0.65 1 

 

Rulând ecuația QSAR am obținut rezultate statistice foarte bune: R2 0.90; q2 0.85. 

În tabelul 32 este prezentată validarea statistică a modelului QSAR (Tabelul 32). 

Tabelul 32: validarea statistică a modelului  QSAR5-HT1A  

Parametrii statistici QSAR5-HT1A  

RMSE 0.29    

R2 0.90      

RMSE validat 0.37      

Q2 0.85     

 

Cea mai mică valoare reziduală pentru seria de învățare este de -0.02 (în 

cazul fluoxetinei) iar cea mai mare de 0.49 (în cazul zotepinei). În seria de validare 

cea mai mare valoare reziduală este de 1 în cazul trazodonului, iar cea mai mică 
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valoare din seria de validare este de 0.58 în cazul desipraminei. Acestea sunt 

reprezentate grafic în figura 10 (Figura 10). 

 

  

Figura 10: Reprezentarea grafică a valorilor pKi prezise și experimentale pentru 

seria de învățare și seria de validare a modelului QSAR5-HT1A; albastru pKi 

experimental, portocaliu pKi prezis 
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Puterea de predicție a modelului nostru QSAR5-HT1A  fiind astfel confirmată 

de valorile reziduale mici între valoarea pKi experimentală și valoarea pKi prezisă 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Corelația activității biologice experimentale cu activitatea biologică 

prezisă pentru seria de medicamente din modelul QSAR5-HT1A  

Valorile pKi experimentale asupra receptorului 5-HT1A  ale antidepresivelor 
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antipsihotice din această serie QSAR asupra receptorului 5-HT1A  au valori 

cuprinse între 5.60 în cazul antipsihoticului loxapină și 8.25 în cazul antipsihoticului 

aripiprazol (Tabelul 33).  

Valorile pKi pe care le au medicamentele antipsihotice indică o activitate 

biologică mai mare asupra receptorului 5-HT1A  decât cea pe care o au 

medicamentele antidepresive, antipsihotice ca aripiprazolul sau ziprasidon (8.72) 

având chiar o activitate biologică puternică asupra acestui receptor.  
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Compuși naturali pentru care am prezis activitatea biologică cu ajutorul 

acestui model QSAR au valori pKi cuprinse între 3.69 (linalool) și 8.70 (acidul 

clorogenic). În tabelul 33 sunt prezentate valorile pKi experimentale obținute din 

baza de date PDSP Ki database pentru medicamentele utilizate în clinică pentru 

tratamentul patologiilor psihiatrice: depresie, schizofrenie  sau sindrom bipolar, 

valorile prezise pentru descriptorii moleculari, cu ajutorul cărora am obținut ecuația 

QSAR a acestui model; valoarea pKi prezisă atât pentru medicamentele utilizate în 

clinică cât și pentru compușii naturali (pentru care nu se cunoaște activitatea 

biologică asupra receptorului 5-HT1A ) și valorile reziduale obținute dintre valoarea 

pKi prezisă și cea experimentală (Tabelul 33). 

Tabelul 33: În acest tabel sunt prezentate valorile pKi prezise și cele experimentale 

pentru medicamentele utilizate în clinică în tratamentul patologiilor psihiatrice și 

valorile pKi prezise pentru compușii naturali (italic). Moleculele subliniate sunt 

moleculele din seria de validare a  acestui model QSAR. 

Molecula pKi 5-

HT1A  exp. 

vsa_pol KierFlex b_rotR pKi 5-

HT1A  

prezis 

Rezidual 

desipramină 5.19 5.68 3.06 0.18 4.61 0.58 

escitalopram 5.00 20.25 3.57 0.23 5.07 -0.07 

fluoxetină 5.00 8.19 4.32 0.30 5.02 -0.02 

trazodonă 7.00 22.99 4.09 0.17 6.00 1.00 

aripiprazol 8.25 21.75 6.59 0.21 8.04 0.21 

fluphenazină 6.83 13.57 5.89 0.21 7.21 -0.38 

haloperidol 5.92 27.13 5.24 0.21 6.88 -0.96 

Iloperidon 7.48 29.46 5.59 0.24 7.12 0.36 

loxapină 5.60 5.68 3.24 0.04 5.74 -0.14 

olanzapină 5.68 11.37 2.97 0.04 5.60 0.08 

quetiapină 6.63 21.75 5.29 0.20 6.91 -0.28 

risperidonă 6.72 30.13 4.31 0.12 6.73 -0.01 

trifluoperazin

ă 

6.02 0.00 4.95 0.16 6.38 -0.36 

sertindol 6.55 19.25 4.65 0.14 6.64 -0.09 
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tioridazină 6.96 0.00 5.09 0.14 6.64 0.32 

zotepină 6.55 2.50 4.58 0.17 6.06 0.49 

bupropion 5.00 19.25 3.77 0.25 5.11 -0.11 

clomipramină 5.00 0.00 4.04 0.17 5.51 -0.51 

imipramină 5.23 0.00 3.28 0.17 4.75 0.48 

paroxetină 5.00 13.19 3.79 0.15 5.68 -0.68 

1,8 cineol 
 

2.50 1.41 0.00 4.22 
 

germanacrene D 0.00 1.68 0.07 3.97 
 

acetat de linalil 13.57 4.35 0.38 4.63 
 

luteolin 
 

67.83 2.39 0.04 6.25 
 

trigoneline 27.13 1.22 0.10 3.91 
 

αterepenol 13.57 2.22 0.09 4.61 
 

acid clorogenic 108.54 4.88 0.15 8.70 
 

acid elagic 81.40 1.92 0.00 6.39 
 

acid ursolic 40.70 5.05 0.03 8.25 
 

colina 
 

67.92 8.28 0.53 8.45 
 

cumarina 
 

13.57 0.91 0.00 4.00 
 

lavandulil acetat 13.57 4.91 0.38 5.15 
 

linalool 
 

13.57 3.45 0.40 3.69 
 

melatonină 27.44 2.52 0.22 4.30 
 

perlorilene 24.93 1.77 0.09 4.46 
 

quercitină 81.40 2.60 0.04 6.75 
 

resveratrol 40.70 2.37 0.11 5.19 
 

 

 O valoare pKi similară a unor compuși asupra unui receptor membranar, (în 

cazul de față, 5-HT1A) poate indica o activitate biologică similară a acestora asupra 

receptorului. 

Comparând rezultatele legate de pKi-ul acestor compuși asupra receptorului 

membranar 5-HT1A  am observat ca: activitatea biologică a compușilor naturali 

colină (8.45) acid ursolic (8.25) și acid clorogenic (8.70) este ridicată, aceasta este 

asemănătoare cu a antipsihoticelor aripiprazolul (8.25) sau ziprasidon (8.72) 

(Tabelul 33).  
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Quercitina are o activitate biologică prezisă slabă asupra receptorului 

membranar 5-HT1A  aceasta fiind de 6.75, o valoare pKi similară cu cea a 

antipsihoticului risperidonă (6.72) (Tabelul 33). Acidul elagic și luteolin au de 

asemenea activitate biologică prezisă slabă asupra acestui receptor membranar, 

activitatea lor biologică prezisă este 6.25 pentru luteonil, respectiv 6.39 pentru acidul 

elagic, acești compuși naturali au valori pKi similare cu cele ale antidepresivului 

doxepină (6.55) și cu cea a antipsihoticelor zotepină (6.55) și sertindol (6.55).  

Lavandulil acetatul și resveratrolul au activitate biologică prezisă foarte slabă 

asupra receptorului serotoninergic 5-HT1A asemănătoare cu cea a 

antidepresivelor: desipramină (5.19), imipramină (5.23) și lofepramină (5.33) și cea 

a antipsihoticului proclorperazină (Tabelul 33).  

Compușii naturali linalool (3.69), melatonină (4.30), perlorilene (4.46), 

cumarină (4.00), αterepenol (4.61), trigoneline (3.91), acetat de linalil (4.63), 

germanacrene D (3.97) și 1,8 cineol (4.22) au o valoare pKi prezisă care indică 

faptul că acești compuși naturali nu prezintă activitate biologică asupra receptorului 

5-HT1A, dintre medicamentele folosite în tratamentul patologiilor psihiatrice cele 

care nu au activitate biologică asupra acestui receptor sunt antidepresivele: 

bupropion, citalopram, clomipramină, venlafaxine, escitalopram, fluoxetină și 

paroxetină; antipsihoticul promazină (Tabelul 33). 
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2.2.4. Rezultate și discuții modelul QSARTI 

În acest model QSAR am calculat indicele de transfer la nivelul placentei atât 

pentru compușii medicamentoși utilizați în clinică în tratamentul patologiilor 

psihiatrice (antidepresive și neuroleptice) cât și pentru compușii naturali.  

Descriptorii moleculari aleși într-un model QSAR nu trebuie să aibă un grad 

de corelație mai mare de 0.8. În modelul QSARTI cel mai mare grad de corelație 

este între descriptorii a_don și LogP(o/w), acești descriptori au un grad de corelație 

de -0.534 însă acest grad de corelație este mai mic de 0.8 (Tabelul 34). Cel mai mic 

grad de corelație este între descriptorii moleculari a_don și mr acești descriptori au 

un grad de corelație de 0.115 (Tabelul 34).  

În tabelul 34 este prezentat rezultatul corelației Pearson pentru descriptorii 

moleculari utilizați în modelul QSARTI. 

Tabelul 34: Corelație Pearson între descriptorii moleculari utilizați pentru ecuația 

QSARTI 

 
LogP(o/w) a_don mr 

LogP(o/w) 1 
  

a_don -0.53 1 
 

mr 0.15 0.11 1 

 

Rulând ecuația QSAR a modelului QSARTI am obținut rezultate statistice 

foarte bune: R2 0.89; q2 0.85. În tabelul 35 este prezentată validarea statistică a 

modelului QSARTI (Tabelul 35). 

Tabelul 35: Validarea statistică a modelului QSARTI  

Parametrii statistici QSARTI 

RMSE 0.08 

R2 0.89 

RMSE validat 0.10 

Q2 0.85  
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 Cea mai mică valoare reziduală pentru seria de învățare este de 0.01 (în 

cazul fluoxetinei și al amitriptilinei) iar cea mai mare de 0.38 (în cazul tolbutamidei). 

În seria de validare cea mai mare valoare reziduală este de 0.64 în cazul famotidinei 

iar cea mai mică valoare din seria de validare este de -0.22 în cazul lidocainei. 

Acestea sunt reprezentate grafic în figura 10, (Figura 10). 
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Figura 10: Reprezentarea grafică a valorilor TI observate și experimentale pentru 

seria de învățare și seria de validare a modelului QSARTI.  În albastru sunt valorile 

TI observate (Hewitt și colab., 2007), în portocaliu sunt valorile TI prezise. 
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Puterea de predicție a modelului nostru QSARTI, este  confirmată de 

corelația valorilor TI observate și valorile TI prezise (Figura 11). 

 

Figura 11: Corelația indicelui de transfer la nivelul placentei prezis cu cel observat 

pentru seria de medicamnte din modelu QSARTI 

 Valorile TI ale medicamentelor utilizate în seria QSARTI 0.15 (amixicilină) și 
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a căror valoare TI indică faptul că acestea penetrează bariera placentară (Tabelul 

36). 

 În cazul medicamentului clonidină, utilizat în tratamentul hipertensiunii și al 

ADHD-ului valoarea TI a acestuia (1.04) indică faptul că acest medicament 

penetrează bariera placentară (Tabelul 36). 

  Valoarea TI a melatoninei (0.93) indică faptul că acest compus natural 

penetrează bariera placentară (Tabelul 36). 

Din medicamentele utilizate în reducerea anxietății cea mai mică valoare TI 

o are sulpirid-ul (0.41), o valoare TI care indică că acest medicament are o putere 

slabă de penetrare a barierei placentare, restul medicamentelor utilizate în 

reducerea anxietății au valori TI asemănătoare cea mai mare fiind cea a 

dexmedetomidine-ului (0.88), aceste valori TI indică că acești compuși penetrează 

bariera placentară (Tabelul 36). 

 Medicamentele utilizate în tratamentul ulcerului stomacal au valori TI cuprinse între 

0.84 (famotidină) și 0.35 (pirenzepină) (Tabelul 36).  

Lamotrigine, un medicament care se folosește in management-ul sindromului 

bipolar are o valoare TI de 1.06, această valoare TI indică că acest medicament 

penetrează bariera placentară (Tabelul 36). Medicamentele antiinflamatoare din 

serie au valori TI apropiate oxifenbutazone are o valoare TI de 0.51 iar fenilbutazone 

are o valoare TI 0.61, aceste valori TI indică faptul că aceste medicamente au o 

putere medie de a penetra bariera placentară (Tabelul 36). Clenbuterol și ambroxol 

două medicamente utilizate în tratamentul bolilor aparatului respirator au valori TI 

0.85 respectiv 0.58 (Tabelul 36).  

Medicamentele antidepresive, au valori TI cuprinse între 0.88 (fluoxetină) și 

0.62 (nortriptilină) aceste valori TI indică că fluoxetina penetrează bariera 

placentară, în timp ce nortriptilina are o putere medie de penetrare a barierei 

placentare (Tabelul 36). În tabelul 31 sunt prezentate valorile TI observate, pe care 

le-am preluat din articolul lui Hewitt, (Hewitt și colab., 2007). 

Valorile TI prezise de noi cu ajutorul modelului QSARTI,  pentru compușii 

naturali din acest studiu și pentru medicamentele utilizate în clinică în tratamentul 
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patologiilor psihiatrice pentru care nu am găsit valoare TI în literatură și rezidualele 

dintre valorile prezise și cele observate (Tabelul 36). 

Tabelul 36: Valorile TI observate și valorile TI prezise pentru moleculele din 

compușii naturali (italic) și pentru medicația folosită în tratamentul depresiei, 

schizofreniei și sindromului bipolar. Moleculele subliniate sunt cele din seria de 

validare a modelului QSARTI. 

Molecula TI 

observat 

logP(o/w) a_don mr TI 

prezis 

Rezidua

l 

amoxicillină 0.15 0.43 5.00 9.12 0.17 -0.02 

antipirine 1.00 1.35 0.00 5.52 1.03 -0.03 

Clorpropamidă 0.50 1.95 2.00 6.80 0.78 -0.28 

Ciprofloxacin 0.34 1.04 3.00 8.54 0.41 -0.07 

Colindă 1.04 2.47 2.00 5.73 0.97 0.07 

dexmedetomidine 0.88 2.61 2.00 6.31 0.90 -0.02 

diazepam 0.85 3.11 0.00 8.06 0.81 0.04 

famotidină 0.84 -0.69 6.00 7.90 0.20 0.64 

glipizidă 0.30 1.50 3.00 11.93 -0.02 0.32 

gliburide 0.13 4.14 3.00 12.98 0.04 0.09 

lamotrigine 1.06 2.49 2.00 6.16 0.91 0.15 

levofloxacin 0.33 0.68 2.00 9.15 0.36 -0.03 

lidocaină 0.59 2.22 1.00 7.16 0.81 -0.22 

methohexital 0.87 1.73 1.00 7.25 0.76 0.11 

nizatidină 0.40 0.94 2.00 8.74 0.44 -0.04 

norazepam 0.84 2.91 1.00 7.59 0.81 0.03 

ofloxacin 0.34 0.68 2.00 9.15 0.36 -0.02 

oxifenbutazone 0.51 3.77 1.00 9.27 0.64 -0.13 

pirenzepină 0.35 0.48 1.00 9.79 0.31 0.04 

fenilbutazone 0.61 4.08 0.00 9.13 0.74 -0.13 

ranitidină 0.44 0.93 2.00 8.39 0.48 -0.04 

sulpirid 0.41 0.50 2.00 8.87 0.38 0.03 

clenbuterol 0.85 2.91 3.00 7.18 0.75 0.10 

tolbutamidă 1.12 2.09 2.00 7.23 0.74 0.38 
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ambroxol 0.58 3.65 3.00 8.01 0.69 -0.11 

acetaminofen 0.92 0.89 2.00 4.23 1.06 -0.14 

amitriptilină 0.81 4.56 0.00 8.95 0.80 0.01 

fluoxetină 0.88 4.76 1.00 8.20 0.87 0.01 

melatonină 0.93 1.78 2.00 6.73 0.78 0.15 

citalopram 0.86 4.40 0.00 9.44 0.72 0.14 

nortriptilină 0.62 4.29 1.00 8.52 0.79 -0.17 

aripiprazol 4.18 1.00 12.18 0.27 
 

bupropion 3.54 1.00 6.83 0.96 
 

clorpromazină 4.62 0.00 9.18 0.78 
 

clomipramină 4.73 0.00 9.36 0.76 
 

clozapină 
 

3.08 1.00 9.23 0.59 
 

desipramină 3.84 1.00 8.42 0.76 
 

doxepină 4.17 0.00 8.72 0.81 
 

duloxetină 4.57 1.00 9.10 0.73 
 

flufenazină 3.80 1.00 11.47 0.34 
 

haloperidol 4.60 1.00 10.37 0.55 
 

iloperidon 3.95 0.00 11.79 0.36 
 

imipramină 4.10 0.00 8.85 0.78 
 

lofepramină 6.04 0.00 12.47 0.43 
 

loxapină 
 

3.30 0.00 9.16 0.68 
 

mesoridazina 3.73 0.00 11.18 0.43 
 

olanzapină 2.52 1.00 9.05 0.57 
 

paroxetina 3.44 1.00 9.03 0.65 
 

proclorperazină 4.15 0.00 10.68 0.53 
 

promazină 3.99 0.00 8.67 0.80 
 

quetiapină 2.53 1.00 11.02 0.30 
 

remoxipridă 2.78 1.00 9.05 0.59 
 

risperidonă 2.80 0.00 11.34 0.34 
 

sertindol 4.37 1.00 12.14 0.29 
 

sertralină 5.46 1.00 8.61 0.87 
 

tioridazină 5.72 0.00 11.02 0.61 
 

trifluoperazină 4.49 0.00 10.78 0.55 
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valdoxan 
 

2.63 1.00 7.29 0.83 
 

venlafaxină 3.21 1.00 8.25 0.74 
 

ziprasidonă 3.94 1.00 11.41 0.36 
 

amoxapină 3.04 1.00 8.71 0.66 
 

escitalopram 4.40 0.00 9.44 0.72 
 

femoxetină 3.81 0.00 9.43 0.68 
 

fluvoxamină 3.23 1.00 8.03 0.77 
 

indalpină 
 

3.40 2.00 7.14 0.85 
 

iprindol 
 

4.88 0.00 8.96 0.83 
 

mianserin 3.33 0.00 8.18 0.81 
 

norfluoxetină 4.29 1.00 8.52 0.79 
 

1,8 cineol 
 

2.96 0.00 4.53 1.29 
 

germanacrene D 5.30 0.00 6.11 1.26 
 

acetat de linalil 2.72 0.00 5.92 1.08 
 

luteolin 
 

2.26 4.00 7.12 0.65 
 

trigoneline 1.36 0.00 3.76 1.27 
 

αterepenol 2.05 1.00 4.70 1.14 
 

acid clorogenic 0.41 7.00 8.23 0.18 
 

acid elagic 1.95 4.00 6.65 0.69 
 

acid ursolic 6.43 3.00 13.17 0.20 
 

colina 
 

-2.61 2.00 6.02 0.53 
 

cumarina 
 

2.18 0.00 4.14 1.28 
 

lavandulil acetat 1.74 0.00 5.93 1.00 
 

linalool 
 

2.13 1.00 4.86 1.12 
 

perlorilene 2.66 2.00 7.69 0.72 
 

quercitina 2.03 5.00 7.24 0.56 
 

resveratrol 3.70 3.00 6.53 0.90 
 

 

Datorită numărului mare de compuși pentru care am calculat indicele de 

transfer la nivelul placentei am împărțit compușii în 4 categorii: (i) compuși care nu 

penetrează bariera  placentară, (ii) compuși care au o putere slabă de a penetra 

bariera placentară, (iii) compuși cu o putere mare de a penetra bariera placentară 

și (iv) compuși care penetrează bariera placentară. 
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i. În această categorie am inclus compușii care nu penetrează bariera 

placentară, compușii care nu penetrează bariera placentară au o valoare TI 

mai mică de 0.30. În această categorie putem include un compus natural, 

acidul ursolic, acest compus natural are o valoare TI de 0.20; 3 medicamente 

antipsihotice sertindolul, compus medicamentos utilizat în tratamentul 

schizofreniei, acest compus medicamentos are o valoare TI de 0.29,  și 

aripiprazolul, acest compus medicamentos utilizat în tratamentul 

schizofreniei are o valoare TI prezisă de 0.27. quetiapina un medicament 

folosit în tratamentul schizofreniei are o valoare TI prezisă de 0.30. Din 

această categorie nu face parte nici un medicament antidepresiv (Tabelul 

34). 

ii. În această categorie am inclus compușii care au o putere medie de a penetra 

bariera placentară, acești compuși au o valoare TI cuprinsă între 0.30 și 0.70. 

În această categorie putem include 4 compuși naturali: compusul natural 

colină cu o valoare TI de 0.53; compusul natural quercitină, acest compus 

natural are o valoare prezisă TI de 0.56 compusul natural acid elagic are o 

valoare TI prezisă de 0.69; compusul natural luteolin are o valoare TI prezisă 

de 0.65; 12 medicamente antipsihotice: antipsihoticul ziprasidon, acest 

compus medicamentos utilizat în tratamentul schizofreniei are o valoare TI 

prezisă de 0.36; trifluoperazina un medicament antipsihotic, acest 

medicament are o valoare TI prezisă de 0.55; antipsihoticul tioridazină are o 

valoare TI de 0.61; antipsihoticul remoxipridă are o valoare prezisă TI de 

0.59; Antipsihoticul proclorperazină prezintă o valoare TI prezisă de 0.53; 

Antipsihoticul olanzapină are o valoare a indicelui de transfer la nivelul 

placentei de 0.57; Antipsihoticul haloperidol are o valoare TI prezisă de 0.55;  

Antipsihoticul iloperidon are o valoare prezisă TI de 0.36; medicamentul 

folosit în tratamentul schizofreniei clozapină, are o valoare prezisă a TI-ului 

de 0.59; Antipsihoticul flufenazina are o valoare a indicelui de transfer la 

nivelul placentei de 0.34; Antipsihoticul mesoridazina are o valoare Ti de 

0.43; Lozapina are o valoare a TI-ului prezis de 0.68; 3 medicamente 

antidepresive: Antidepresivul  triciclic amoxapină are o valoare prezisă TI de 

0.66; Medicamentul utilizat în tratamentul depresiei paroxetină are o valoare 

prezisă a TI-ului de 0.65; Medicamentul utilizat în tratamentul depresiei 

lofepramină are o valoare TI de 0.43 (Tabelul 34). 
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iii. În aceasta categorie sunt inclușii compușii care au o capacitate ridicată de a 

penetra bariera placentară. Acești compuși au o valoare TI cuprinsă între 

0.70 și 0.90. În aceasta categorie se încadrează 2 compuși naturali: 

Resveratrol, acest compus natural are o valoare Ti prezisă de 0.90; 

perlorilene, acest compus natural are o valoare TI de 0.72; 2 medicamente 

antipsihotice: antipsihoticul promazină are o valoare TI prezisă de 0.80 și 

medicamentul antipsihotic clorpromazină, acest medicament  are o valoare 

TI prezisă de 0.78; 13 medicamente antidepresive: medicamentul 

norfluoxetina, are o valoare TI prezisă de 0.79; antidepresivul mianserin are 

o valoare TI prezisă cu ajutorul modelului QSAR TI de 0.81; antidepresivul 

iprindol are o valoare TI prezisă de 0.83; antidepresivul din clasa SSRI-urilor 

indalpina are o valoare TI prezisă de 0.85; antidepresivul fluvoxamină are o 

valoare TI prezisă de 0.77; escitalopramul, are o valoare TI prezisă de 0.72; 

antidepresivul venlafaxină are o valoare TI prezisă de 0.74; medicamentul 

utilizat în tratamentul depresiei, valdoxan are o valoare TI prezisă de 0.83; 

Antidepresivul sertralină are o valoare TI prezisă de 0.87; Antidepresivul 

imipramină are o valoare TI prezisă cu ajutorul modelului QSARTI de 0.78; 

duloxetina,  este un medicament utilizat în tratamentul depresiei, acest 

medicament are o valoare TI prezisă de 0.73; Doxepina are o valoare TI 

prezisă de 0.81; clomipramina, este un medicament utilizat în tratamentul 

depresiei, acest antipsihotic are o valoare TI prezisă de 0.76 (Tabelul 34).  

iv. În această categorie intră medicamentele care penetrează bariera 

placentară, acești compuși au valori TI mai mari de 0.90. În această categorie 

avem 8 compuși naturali, aceștia sunt reprezentați de: linalool, acest compus 

natural are o valoare TI prezisă de 1.12; compusul natural lavandulil acetat 

are o valoare TI prezisă de 1.00; compusul natural cumarină, are o valoare 

TI prezisă de 1.28; compusul natural αterepenol, are o valoare a indicelui de 

transfer la nivelul placentei prezis de 1.14; compusul natural trigoneline, are 

o valoare TI prezisă de 1.27; compusul natural acetat de linalil, are o valoare 

TI prezisă de 1.08;  compusul natural germacrene D are o valoare TI prezisă 

de 1.26; compusul natural 1,8 cineol are o valoare TI prezisă de 1.29; În 

această categorie intră  și medicamentul antidepresiv bupropion, acest 

medicament are o valoare TI de 0.96 (Tabelul 34). 
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2.3. Rezultate și discuții docare moleculară  

În această secțiune sunt prezentate rezultatele predicției constantei de 

inhibiție a compușilor naturali prin tehnici de docare moleculară 

Am prezis constanta de inhibiție pentru compușii naturali, care respectă cel 

puțin 3 din cele patru reguli de drug-like aplicate: resveratrol, perlolirine, luteolin, 

melatonină, quercitină, acid elagic, acetat de linalil, lavandulyl acetat și germacrene 

D. 

2.3.1. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural 

resveratrol  

Au fost rulate 100 de run-uri în care s-a calculat energia de legare a 

resveratrolului, energia de legare a acestui compus a variat între -7.94 kcal/mol  (run 

12) și -6.80 kcal/mol (run 48).  

 

Figura 12: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural resveratrol în interacție cu SERT 

  În cele 100 de run-uri s-au găsit 3 clustere conformaționale (figura 12). În 

cluster-ul 1 cea mai mică energie de legare estimată a fost de -7.93 kcal/mol (run12), 

în acest cluster au intrat 26 de run-uri (tabelul 37). În cluster-ul 2 cea mai mică 

energie de legare estimată a fost de -7.92 kcal/mol (run39), în acest cluster au intrat 

60 de run-uri (tabelul 37). În cluster-ul 3 cea mai mică energie de legare estimată a 

fost de -6.97 kcal/mol (run98), în acest cluster au intrat 14 run-uri (tabelul 37). Media 

energiilor din clustere este prezentată în tabelul 37 
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Tabelul 37: numărur de run-uri în fiecare cluster, cea mai mică energie de legare 

din fiecare cluster, și media energiilor de legare din fiecare cluster. 

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-uri 

în cluster 

1 -7.93 12 -7.49 26 

2 -7.92 39 -7.64 60 

3 -6.97 98 -6.89 14 

 

 În run-ul 42 avem a doua cea mai mică valoare a energiei de legare din 

cluster-ul 1, acest model a avut o energie de legare de -7.88 kcal/mol, eroarea 

acestui model a fost de 0.29 (Tabelul 38). Run-ul 56 are a doua cea mai mică 

valoare energetică din cluster-ul 2 acest run a avut o energie de legare de -7.92 

kcal/mol  În tabelul 38 sunt prezentate datele statistice ale acestori run-uri. 

Tabbelul 38: energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 42 -7.88 0.29 35.30 

2 2 56 -7.92 0.05 35.09 

 

Energia liberă de legare estimată a resveratrolului de SERT în run-ul cu a 

doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul 1 este de -7.88 kcal/mol. Această 

energie liberă de legare este echivalentă unei valori Ki estimate de 1.68 uM, la o 

temperatură de 298.15 K (tabelul 39).  

Energia liberă de legare estimată a fost calculată însumând energia 

intermoleculară finală (-9.37 kcal/mol); energia internă finală (-0.25 kcal/mol); 

energia torsională liberă (+1.49 kcal/mol) și energia nelegată a sistemului (-0.25 

kcal/mol), (Tabelul 29). 
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Tabelul 39: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 42 

Estimated Free Energy of Binding -7.88 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 1.68 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -9.37 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -9.25 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.12 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.25 kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.49 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.25 kcal/mol 

 

Această predicție (run 42) arată că resveratrol se leagă de situsul alosteric al 

transportorului de serotonină (figura 13 ). 

 

Figura 13: Resveratrol în situsul de legare alosteric al SERT resturile de aminoacizii 

din sitisul de legare pentru run 42,  run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare 

obținută în cluster-ul 1.  
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 Energia de legare estimată a resveratrolului în run-ul cu a2-a cea mai mică 

energie de legare din cluster-ul 2 (run 56) este -7.92 kcal/mol , iar valoarea prezisă 

a Ki-ului este de 1.57 uM (micromolar) la o temperatură 298.15 K (tabelul 39). 

Tabelul 39: Energia liberă de legare și constanta de inhibiție estimată pentru run 56 

Estimated Free Energy of Binding -7.92 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 1.57 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -9.41 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -9.31 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.10 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.26 kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.49 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.26 kcal/mol 

Această predicție (run56) arată că resveratrol se leagă de SERT în situsul 

activ al serotoninei (figura 14) . Acesta este recunoscut după SER 438 (figura 14). 

 

Figura 14: Resveratrol în situsul activ al serotoninei din transportorul de serotonină.  
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2.3.2. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural perlolirine 

 În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural perlolirine de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de -8.14 kcal/mol (run 86) iar cea mai 

mare energie de legare obținută a fost  -6.82 (run 36). 

 

Figura 15: Clusterele și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural perlolirine în interacție cu SERT  

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 9 clustere conformaționale 

distincte (tabelul 40, figura 15). În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică 

valoare a energiei de legare prezisă a fost de -8.14 kcal/mol, aceasta a aparținut 

run-ului 86, în acest cluster conformațional au fost incluse 54 de run-uri, acest 

cluster este cluster-ul cu cele mai multe run-uri media energiilor acestui cluster a 

fost de -7.99 kcal/mol (tabelul 40, figura 16). În cluster-ul conformațional de rank 2, 

cea mai mică energie de legare a fost cea din run-ul 48 (-8.06 kcal/mol), în acest 

cluster au fost incluse 15 run-uri (tabelul40,  figura16). Cluster-ul de rank 3 a avut 

cea mai mică energie de legare prezisă de -7.87 kcal/mol, aceasta a aparținut run-

ului cu numarul 88, în acest cluster conformațional au fost incluse 2 run-uri. 



147 
 

Tabelul 40: numărur de run-uri în fiecare cluster, cea mai mică energie de legare 

din fiecare cluster, și media energiilor de legare din fiecare cluster 

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-uri 

în cluster 

1 -8.14 86 -7.99 54 

2 -8.06 48 -8.01 15 

3 -7.87 88 -7.56 2 

4 -7.72 47 -7.64 11 

5 -7.72 51 -7.72 1 

6 -7.69 43 -7.27 9 

7 -7.37 78 -7.37 1 

8 -7.02 93 -7.02 1 

9 -6.98 77 -6.91 6 

  

În run-ul 87, avem a doua cea mai mică energie din clusterul de rank 1, -8.09 

kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.24 (tabelul 41). Run-ul cu a doua valoare 

cea mai mică de energie din cluster-ul de rank 2 a fost run-ul cu numărul 100 acesta 

a avut o valoare prezisă a energiei de -8.06 kcal/mol și o eroare de 0.39 (tabelul 

41). 

Tabbelul 41: energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 87 -8.09 0.24 57.44 

2 2 100 -8.06 0.39 59.87 

 

 În run-ul 87, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural perlolirine din clusterul de rank 1, energia de legare prezisă este de -8.09 

kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a constantei de 

inhibiție de 1.17 uM (micromolar)  la o temperatură de 298.15 K (Tabelul 42). 
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Tabelul 42: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 87 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -8.09kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 1.17 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -8.99 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.97 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.02 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -1.68 kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +0.89 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -1.68 kcal/mol 

 

Această predicție (run 87) arată că perlolirine se leagă de situsul alosteric al 

transportorului de serotonină (figura 16 ) 
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Figura 16: perlolirine în situsul de legare alosteric al SERT resturile de aminoacizii 

din situsul de legare pentru run 87,  run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare 

obținută în cluster-ul de rank 1.  

În run-ul 100, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural perlolirine din clusterul de rank 2, energia de legare prezisă este de -8.06 

kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a constantei de 

inhibiție de 1.24 uM (micromolar)  la o temperatură de 298.15 K (Tabelul 43). 

Tabelul 43: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 100 run-ul cu a doua cea mai mică energie prezisă de legare din cluster-

ul de rank 2 

Estimated Free Energy of Binding -8.06kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 1.24 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -8.95 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.87 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.09 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -1.20 kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +0.89 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -1.20 kcal/mol 

 

Această predicție (run 100) arată că perlolirine se leagă de situsul alosteric al 

transportorului de serotonină (figura 17) 
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Figura 17: perlolirine în situsul de legare alosteric al SERT resturile de aminoacizii 

din sitisul de legare pentru run 100,  run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare 

obținută în cluster-ul de rank 2.  
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2.3.3. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural 

melatonină 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural melatonină de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de  -7.38 kcal/mol (run 96) iar cea mai 

mare energie de legare obținută a fost de  -4.68 (run 27). 

 

Figura 18: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural melatonină în interacție cu SERT  

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 25 clustere conformaționale 

distincte (tabelul 44, figura 18). În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică 

valoare a energiei de legare prezisă a fost de -7.38 kcal/mol, aceasta a aparținut 

run-ului 96, în acest cluster conformațional au fost incluse 8 de run-uri, media 

energiilor acestui cluster a fost de -6.98 kcal/mol (tabelul 44, figura 18). În cluster-ul 

conformațional de rank 2, cea mai mică energie de legare a fost cea din run-ul 72 (-

7.13 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 13 run-uri (tabelul 44, figura18).  

 Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă de -7.04 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numarul 2, în acest cluster conformațional 

au fost incluse 2 run-uri. 
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Tabelul 44 primele 10 clustere numărur de run-uri, cea mai mică energie de legare 

și media energiilor de legare  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-uri 

în cluster 

1 -7.38 96 -6.98 8 

2 -7.13 72 -6.92 13 

3 -7.04 2 -6.83 2 

4 -7.00 58 -6.91 13 

5 -6.82 1 -6.76 3 

6 -6.77 7 -6.69 9 

7 -6.77 45 -6.75 2 

8 -6.76 23 -6.69 9 

9 -6.75 69 -6.74 2 

10 -6.61 48 -6.58 2 

  

În run-ul 26, avem a doua cea mai mică energie din clusterul de rank 1, -7.38 

kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.42 (tabelul 45). Run-ul cu a doua valoare 

cea mai mică de energie din cluster-ul de rank 2 a fost run-ul cu numărul 95 acesta 

a avut o valoare prezisă a energiei de -7.08 kcal/mol și o eroare de 0.94 (tabelul 

45). 

Tabbelul 45: energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 26 -7.38 0.42 39.80 

2 2 95 -7.08 0.94 39.00 

 

În run-ul 26, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural melatonină din clusterul de rank 1, energia de legare prezisă este de -7.38 

kcal/mol (tabelul 46), această energie este corelată cu o valoare estimată a 

constantei de inhibiție de 3.92 uM (micromolar)  la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 46). 
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Tabelul 46: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 26 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -7.38 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 3.92 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -8.57 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.52 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.05 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.30  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.19 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.30 kcal/mol 

 

Această predicție (run 26) arată că melatonină se leagă de situsul alosteric 

al transportorului de serotonină (figura 19 ).  
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Figura 19: melatonina în situsul de legare alosteric al SERT resturile de aminoacizii 

din sitisul de legare pentru run 26,  run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare 

obținută în cluster-ul de rank 1.  

În run-ul 95, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural melatonină din clusterul de rank 2, energia de legare prezisă este de -7.08 

kcal/mol (Tabelul 47), această energie este corelată cu o valoare estimată a 

constantei de inhibiție de 6.45 uM (micromolar)  la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 47). 

Tabelul 47: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 26 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -7.08 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 6.45 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -8.27 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.23 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.05 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.27  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.19 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.27 kcal/mol 

 

Această predicție (run 95) arată că melatonină se leagă de situsul alosteric al 

transportorului de serotonină (figura 20).  
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Figura 20: melatonina în situsul de legare alosteric al SERT resturile de aminoacizii 

din sitisul de legare pentru run 95,  run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare 

obținută în cluster-ul de rank 2.  
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2.3.4. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural luteolin 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural luteolin de transportorul de serotonină. Cea mai mică energie 

de legare a acestui compus a fost de -8.59 kcal/mol (run 43) iar cea mai mare 

energie de legare obținută a fost  -6.49 (run 70). 

 

Figura 21: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural luteolin în interacție cu SERT  

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 14 clustere conformaționale 

distincte (tabelul 48, figura 21). În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică 

valoare a energiei de legare prezisă pentru luteolin a fost de -8.59 kcal/mol, aceasta 

a aparținut run-ului 43, în acest cluster conformațional au fost incluse 43 de run-uri, 

acest cluster este cluster-ul cu cele mai multe run-uri media energiilor acestui cluster 

a fost de -8.27 kcal/mol (tabelul 48, figura 21). 

 În cluster-ul conformațional de rank 2, cea mai mică energie de legare a fost 

cea din run-ul 6 (-7.95 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 6 run-uri (tabelul 

48, figura 21). Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă 

de -7.95 kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numarul 11, în acest cluster 

conformațional au fost incluse 4 run-ur ( tabelul 48, figura 21).  
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Tabelul 48: primele 10 clustere numărur de run-uri, cea mai mică energie de legare 

și media energiilor de legare  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-uri 

în cluster 

1 -8.59 43 -8.27 43 

2 -7.95 6 -7.74 6 

3 -7.95 11 -7.62 4 

4 -7.46 89 -7.06 20 

5 -7.32 45 -7.31 2 

6 -7.28 28 -7.00 4 

7 -7.17 25 -7.09 9 

8 -6.95 38 -6.95 1 

9 -6.92 57 -6.91 3 

10 -6.78 82 -6.65 2 

  

În run-ul 16, avem a doua cea mai mică energie din clusterul de rank 1, -8.59 

kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.06 (tabelul 49). Run-ul cu a doua valoare 

cea mai mică de energie din cluster-ul de rank 2 a fost run-ul cu numărul 3 acesta 

a avut o valoare prezisă a energiei de -7.93 kcal/mol și o eroare de 0.05 (tabelul 

49). 

Tabbelul 49: energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 16 -8.59 0.06 39.84 

2 2 3 -7.93 0.05 38.69 

 

 În run-ul 16, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural luteolin din clusterul de rank 1 (Tabelul 50), energia de legare prezisă este 

de -8.59 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a constantei 

de inhibiție de 508.70 nM (nanomolar)  la o temperatură de 298.15 K (Tabelul 50). 
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Tabelul 50: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 16 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -8.59 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 508.70 nM (nanoomolar)  [Temperature 

= 298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -10.08 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -10.06 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.02 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -1.93  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.49 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -1.93 kcal/mol 

 

Această predicție (run 16) arată că luteolin se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul activ al serotoninei (figura 22).  
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Figura 22: luteolin în situsul activ al serotoninei din transportorul de serotonină. 

 În run-ul 3, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural luteolin din clusterul de rank 2 (Tabelul 51), energia de legare prezisă este 

de -7.93 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a constantei 

de inhibiție de 1.53 uM (micromolar)  la o temperatură de 298.15 K (Tabelul 51). 

Tabelul 51: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 3 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de rank1 

Estimated Free Energy of Binding -7.93 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 1.53 uM (micromolar)  [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -9.42 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.90 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.52 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -1.99  kcal/mol 
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(3) Torsional Free Energy +1.49 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -1.99 kcal/mol 

 

Această predicție (run 3) arată că luteolin se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul activ al serotoninei (figura 23).  

 

 

Figura 23: Compusul natural luteolin în situsul activ al serotoninei din transportorul 

de serotonină. 
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2.3.5. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural quercitină 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural quercitină de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de  iar -8.25 kcal/mol (run 79) cea mai 

mare energie de legare obținută a fost -5.68 (run 14). 

 

Figura 24: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural quercitină în interacție cu SERT  

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 12 clustere conformaționale 

distincte (tabelul 52, figura 24). În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică 

valoare a energiei de legare prezisă pentru quercitină a fost de -8.25 kcal/mol, 

aceasta a aparținut run-ului 79, în acest cluster conformațional au fost incluse 40 de 

run-uri, acest cluster este cluster-ul cu cele mai multe run-uri media energiilor 

acestui cluster a fost de -7.77 kcal/mol (tabelul 52, figura 24). În cluster-ul 

conformațional de rank 2, cea mai mică energie de legare a fost cea din run-ul 28 (-

7.47 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 14 run-uri (tabelul 52, figura 24). 

Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă de -7.10 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numarul 99, în acest cluster conformațional 

au fost incluse 5 run-uri (tavelul 52, figura 24). 
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Tabelul 52: Primele 10 clustere conformaționale distincte numărur de run-uri, cea 

mai mică energie de legare și media energiilor de legare  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de 

legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-

uri în cluster 

1 -8.25 79 -7.77 40 

2 -7.47 28 -7.14 14 

3 -7.10 99 -6.98 5 

4 -6.74 67 -6.53 13 

5 -6.73 74 -6.46 7 

6 -6.63 58 -6.60 2 

7 -6.62 61 -6.38 6 

8 -6.55 43 -6.44 4 

9 -6.52 38 -6.34 4 

10 -6.40 57 -6.20 3 

  

În run-ul 2, avem a doua cea mai mică energie din clusterul de rank 1, -8.25 

kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.06 (Tabelul 53). Run-ul cu a doua valoare 

cea mai mică de energie din cluster-ul de rank 2 a fost run-ul cu numărul 85 acesta 

a avut o valoare prezisă a energiei de -7.47 kcal/mol și o eroare de 0.21 (Tabelul 

53). 

Tabbelul 53: energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 2 -8.25 0.06 36.28 

2 2 85 -7.47 0.21 41.38 

 

 În run-ul 2, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural quercitină din clusterul de rank 1 (Tabelul 54), energia de legare prezisă este 

de -8.59 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a constantei 

de inhibiție de 508.70 nM (nanomolar) la o temperatură de 298.15 K (Tabelul 54). 
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Tabelul 54: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 2 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de rank 

1 

Estimated Free Energy of Binding -8.25 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 900.11 nM (nanoomolar)  [Temperature 

= 298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -10.04 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -9.93 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.11 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -2.30  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.79 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -2.30 kcal/mol 

 

Această predicție (run 2) arată că quercitina se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul activ al serotoninei (Figura 25).  
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Figura 25 quercitina în situsul activ al serotoninei din transportorul de serotonină. 

Resturile de aminoacizi SER438, Ala96. 

 În run-ul 85, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural quercitin din clusterul de rank 2 (Tabelul 55), energia de legare prezisă este 

de -7.47 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a constantei 

de inhibiție de 3.34 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K (Tabelul 55). 

Tabelul 55: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 16 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -7.47 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 3.34 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -9.26 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.80 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.46 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -2.72  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.79 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -2.72 kcal/mol 

 

Această predicție (run 85) arată că quercitina se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul alosteric (figura 26 ). 
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Figura 26: Quercitina în situsul de legare alosteric al SERT resturile de aminoacizii 

din sitisul de legare pentru run 85,  run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare 

obținută în cluster-ul de rank 2.  
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2.3.6. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural 

germacrene D 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural germacrene D de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de  iar -7.13 kcal/mol (run 7) cea mai 

mare energie de legare obținută a fost -6.39 (run 52). 

 

Figura 27: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural germacrene D în interacție cu SERT  

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 6 clustere conformaționale 

distincte (Tabelul 56, Figura 27).  

În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică valoare a energiei de 

legare prezisă pentru germacrene D a fost de -7.13 kcal/mol, aceasta a aparținut 

run-ului 7, în acest cluster conformațional au fost incluse 13 de run-uri, energiilor 

acestui cluster a fost de -7.07 kcal/mol (Tabelul 56, Figura 27). 

 În cluster-ul conformațional de rank 2, cea mai mică energie de legare a fost 

cea din run-ul 47 (-6.75 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 2 run-uri (Tabelul 

56, Figura 27).   
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Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă de -6.73 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numarul 71, în acest cluster conformațional 

au fost incluse 3 run-uri (Tabelul 56, Figura 27).   

Cele mai multe run-uri au fost incluse în cluster-ul conformațional de rank 4, 

după energia calculată, acest cluster conformațional a avut energia cea mai mică 

caculată de -6.58 kcal/mol (Tabelul 56), aceasta a aparținut run-ului cu numărul 26, 

acest cluster conformațional a inclus 51 de run-uri (Tabelul 56).  

Cluster-ul conformațional de rank 6 a avut 22 de run-uri incluse, cea mai mică 

energie calculată pentru acest cluster a fost -6.45 kcal/mol, aceasta a fost calculată 

în run-ul 18 (Tabelul 56). 

Tabelul 56: Cele 6 clustere conformaționale distincte numărur de run-uri, cea mai 

mică energie de legare și media energiilor de legare  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de 

legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-

uri în cluster 

1 -7.13 7 -7.07 13 

2 -6.75 47 -6.67 2 

3 -6.73 71 -6.73 3 

4 -6.58 26 -6.55 51 

5 -6.57 2 -6.55 9 

6 -6.45 18 -6.42 22 

  

În run-ul 40, avem a doua cea mai mică energie din clusterul de rank 1, a fost 

de -7.13 kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.33 (Tabelul 57). 

 Run-ul cu a doua valoare cea mai mică de energie din cluster-ul de rank 2 a 

fost run-ul cu numărul 50 acesta a avut o valoare prezisă a energiei de -6.59 

kcal/mol și o eroare de 0.66 (Tabelul 57). 
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Tabelul 57: energia de legare prezisă, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

conformțional. 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 40 -7.13 0.33 37.27 

2 2 50 -6.59 0.66 39.39 

 

 În run-ul 40, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural germacrene D din clusterul de rank 1 (Tabelul 58), energia de legare prezisă 

este de -7.13 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a 

constantei de inhibiție de 5.95 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 58). 

Tabelul 58: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 40 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -7.13 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 5.95 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -7.43 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -7.43 kcal/mol 

Electrostatic Energy   +0.01 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.09  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +0.30 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.09 kcal/mol 

 

Această predicție (run 40) arată că germacrene D se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul de legare alosteric (Figura 28).  



169 
 

 

Figura 28: Compusul natural germacrene D în situsul de legare alosteric al SERT 

resturile de aminoacizii din situsul de legare pentru run 40, run-ul cu a 2-a cea mai 

mică energie de legare obținută în cluster-ul de rank 1.  

În run-ul 50, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural germacrene D din clusterul de rank 2 (Tabelul 59), energia de legare prezisă 

este de -6.59 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a 

constantei de inhibiție de 14.89 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 59). 
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Tabelul 59: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 40 run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank1 

Estimated Free Energy of Binding -6.59 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 14.89 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -6.88 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -6.89 kcal/mol 

Electrostatic Energy   +0.01 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.11  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +0.30 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.11 kcal/mol 

 

Această predicție (run 50) arată că germacrene D se leagă de transportorului 

de serotonină în  situsului de legare alosteric (Figura 29) 
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Figura 29: Compusul natural germacrene D în situsul de legare alosteric al SERT și 

resturile de aminoacizii din situsul de legare pentru run 50, run-ul cu a 2-a cea mai 

mică energie de legare obținută în cluster-ul de rank 2.  
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2.3.7. Rezultatele docării moleculare pentru compusul natural lavandulil 

acetat 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural lavandulil acetat de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de  iar -6.36  kcal/mol (run 91) cea mai 

mare energie de legare obținută a fost -4.63 (run 59). 

 

Figura 30: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural lavandulil acetat în interacție cu SERT 

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 17 clustere conformaționale 

distincte (Tabelul 60, Figura 30). În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică 

valoare a energiei de legare prezisă pentru lavandulil acetat a fost de -6.36 kcal/mol, 

aceasta a aparținut run-ului 91 (Tabelul 60, Figura 30), în acest cluster 

conformațional au fost incluse 19 de run-uri, media energiilor acestui cluster a fost 

de -5.79 kcal/mol (Tabelul 60, Figura 30).  

În cluster-ul conformațional de rank 2, cea mai mică energie de legare a fost 

cea din run-ul 1 (-6.21 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 14 run-uri (Tabelul 

60, Figura 30).  
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Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă de -5.87 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numarul 6, în acest cluster conformațional 

au fost incluse 2 run-uri (Tabelul 60, Figura 30). 

Cluster-ul conformațional care a inclus cele mai multe run-uri a fost cluster-

ul de rank 5, după valoarea energiei, acesta a avut cea mai mică valoare energetică 

de legare de -5.77 (run 18), acest cluster conformațional a inclus 23 de run-uri 

(Tabelul 60 Figura 30). 

Tabelul  60: primele 10 clustere conformaționale distincte numărur de run-uri, cea 

mai mică energie de legare și media energiilor de legare  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de 

legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-

uri în cluster 

1 -6.36 91 - 5.79 19 

2 -6.21 1 -5.51 14 

3 -5.87 6 -5.21 2 

4 -5.84 6 -5.76 2 

5 -5.77 18 -5.33 2 

6 -5.44 77 -5.35 23 

7 -5.44 11 -5.30 5 

8 -5.39 25 -5.28 13 

9 -5.31 37 -5.18 5 

10 -5.30 29 -5.10 2 

  

În run-ul 78, avem a patra cea mai mică energie din clusterul de rank 1, -6.10 

kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.68 (Tabelul 61). Run-ul cu numărul 85 din 

clusterul conformațional 7 are o energie de legare prezisă pentru compusul natural 

lavandulil acetat de -5.40 kcal/mol, acest model a avut o eroare de 0.41 (Tabelul 

61). 

Tabelul 61: Energia de legare prezisă, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

conformațional 
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Rank Sub-Rank Run Energia de legare 

(kcal/mol) 

Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 4 78 -6.10 0.68 41.68 

7 2 85 -5.40 0.41 41.26 

 

 În run-ul 78, run-ul cu a patra cea mai mică energie de legare a compusului 

natural lavandulil acetat din clusterul de rank 1 (Tabelul 62), energia de legare 

prezisă este de -6.10 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată 

a constantei de inhibiție de 33.88 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 62). 

Tabelul 62: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 78 run-ul cu a patra cea mai mică energie de legare din cluster-ul 

conformațional de rank1 

Estimated Free Energy of Binding -6.10 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 33.88 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -7.89 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -7.89 kcal/mol 

Electrostatic Energy   +0.01 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.64  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.79 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.64 kcal/mol 

 

Această predicție (run 78) arată că quercitina se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul de legare alosteric (Figura 31).  
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Figura 31: Compusul natural lavandulil acetat în situsul de legare alosteric al SERT 

resturile de aminoacizii din situsul de legare pentru run 78, run-ul cu a 4-a cea mai 

mică energie de legare obținută în cluster-ul de rank 1.  

În run-ul 85, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare a compusului 

natural lavandulil aceatat din clusterul de rank 7 (Tabelul 63), energia de legare 

prezisă este de -5.40 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată 

a constantei de inhibiție de 110.89 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 63). 
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Tabelul 63: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 85, run-ul cu a doua cea mai mică energie de legare din cluster-ul de 

rank energetic 7 

Estimated Free Energy of Binding -5.40 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 110.89 uM (micromolar) [Temperature 

= 298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -7.19 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -7.10 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.08 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.57  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.79 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.57 kcal/mol 

 

Această predicție (run 85) arată că lavandulil acetat se leagă de 

transportorului de serotonină în  situsului de legare alosteric (Figura 32) 
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Figura 32: Compusul natural lavandulil acetat în situsul de legare alosteric al SERT 

și resturile de aminoacizii din situsul de legare pentru run 85, run-ul cu a 2-a cea 

mai mică energie de legare obținută în cluster-ul conformațional de rank energetic 

7.  
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2.3.8. Rezultate docării moleculare pentru compusul natural acetat de 

linalil 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural lavandulil acetat de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de  iar -6.45  kcal/mol (run 93) cea mai 

mare energie de legare obținută a fost -5.17 (run 13). 

 

Figura 33: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural acetat de linalil în interacție cu SERT 

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 11 clustere conformaționale 

distincte (Tabelul 64, Figura 33). În cluster-ul conformațional de rank 1, cea mai 

mică valoare a energiei de legare prezisă pentru acetatul de linalil a fost de -6.45 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului 93, în acest cluster conformațional au fost 

incluse 20 de run-uri, media energiilor acestui cluster a fost de -5.67 kcal/mol 

(Tabelul 64, Figura 33).  

În cluster-ul conformațional de rank 2 energetic, cea mai mică energie de 

legare a fost cea din run-ul 20 (-6.36 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 10 

run-uri (Tabelul 64, Figura 33).  
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Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă de -5.76 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numărul 32, în acest cluster conformațional 

au fost incluse 16 run-uri (Tabelul 64, Figura 33). Cluster-ul conformațional care a 

inclus cele mai multe run-uri a fost cluster-ul de rank 5, după valoarea energiei, 

acesta a avut cea mai mică valoare energetică de legare de -5.67 (run 27), acest 

cluster conformațional a inclus 37 de run-uri (Tabelul 64, Figura 33). 

Tabelul 64: Primele 10 clustere conformaționale distincte numărul de run-uri, cea 

mai mică energie de legare și media energiilor de legare, pentru compusul natural 

acetat de linalil în interacție cu SERT.  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de 

legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numărul de run-

uri în cluster 

1 -6.45 93 - 5.67 20 

2 -6.36 20 -6.09 10 

3 -5.76 32 -5.40 16 

4 -5.74 21 -5.74 1 

5 -5.67 27 -5.29 37 

6 -5.48 48 -5.10 3 

7 -5.45 80 -5.29 4 

8 -5.41 29 -5.41 1 

9 -5.38 15 -5.32 3 

10 -5.32 68 -5.26 3 

  

În run-ul 95, avem a-2-a cea mai mică energie din clusterul de rank energetic 

3, -5.71 kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.44 (Tabelul 65). 

Run-ul cu numărul 91 din clusterul conformațional 5 prezintă o energie de 

legare prezisă de -5.63 kcal/mol, acest model a avut o eroare de 0.40  (Tabelul 65). 
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Tabelul 65: Energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

conformațional 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

3 2 95 -5.71 0.44 33.67 

5 2 91 -5.63 0.40 36.73 

 

 În run-ul 95, run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare a compusului 

natural lavandulil acetat din clusterul de rank 3 (Tabelul 64), energia de legare 

prezisă este de -5.71  kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată 

a constantei de inhibiție de 65.65 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 64). 

Tabelul 64: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 95 run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare din cluster-ul de rank 

energetic 3 

Estimated Free Energy of Binding -5.71 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 65.65 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -7.50 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -7.40 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.10  kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.67  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.79 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.67 kcal/mol 

 

Această predicție (run 95) arată că acetatul de linalil se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul activ al serotoninei (Figura 34).  
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Figura 34: Compusul natural acetat de linalil în situsul activ al serotoninei din SERT 

În run-ul 91, run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare a compusului 

natural lavandulil acetat din clusterul de rank 5 (Tabelul 65), energia de legare 

prezisă este de -5.63  kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată 

a constantei de inhibiție de 74.21 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 66). 

Tabelul 66 Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 91 run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare din cluster-ul de rank 

energetic 5 

Estimated Free Energy of Binding -5.63 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 74.21 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -7.42 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -7.33 kcal/mol 
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Electrostatic Energy   -0.10  kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -0.51  kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.79 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -0.51 kcal/mol 

 

Această predicție (run 91  ) arată că acetatul de linalil se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul de legare al Na1, acesta este coordonat de Ala96, Asn101, 

Ser336, și Asn368, în simularea efectuată de noi acetatul de linalil se poate vedea 

interația acetatului de linalil cu resturile de aminoacizi Ala 96 și Ser 336 (Figura 35).  

Figura 35: Acetatul de linalil în situsul de legare pentru Na1. 
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2.3.9. Rezultatele docarii moleculare pentru compusul natural acid 

elagic 

În acest model au fost rulate 100 de run-uri pentru e prezice energia de legare 

a compusului natural acid elagic de transportorul de serotonină. Cea mai mică 

energie de legare a acestui compus a fost de -7.44 kcal/mol (run 37) iar cea mai 

mare energie de legare obținută a fost  -6.13 (run 54). 

În cele 100 de run-uri rulate au fost identificare 4 clustere conformaționale distincte 

(tabelul, figura ).  Aestea au fost clasificate în rank-uri de la 1 la 4 după valoarea 

energetică cea mai mică a cluster-uli. 

 

Figura 36: Clusterele, și numarul de conformații pentru ficare cluster, a compusului 

natural acid elagic în interacție cu SERT 

În custer-ul conformațional de rank 1, cea mai mică valoare a energiei de 

legare prezisă pentru acidul elagic a fost de -7.44 kcal/mol, aceasta a aparținut run-

ului 37, în acest cluster conformațional au fost incluse 87 de run-uri, media energiilor 

acestui cluster a fost de -7.36 kcal/mol (Tabelul 66, Figura 36). 

 Acest cluster conformațional a inclus cele mai multe run-uri. În cluster-ul 

conformațional de rank 2 energetic, cea mai mică energie de legare a fost cea din 
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run-ul 9 (-6.95 kcal/mol), în acest cluster au fost incluse 9 run-uri (Tabelul  66, Figura 

36). 

 Cluster-ul de rank 3 a avut cea mai mică energie de legare prezisă de -6.95 

kcal/mol, aceasta a aparținut run-ului cu numarul 25, în acest cluster conformațional 

au fost incluse 2 run-uri (Tabelul 66, Figura 36).  

Tabelul 66: Cele 4 clustere conformaționale distincte numărur de run-uri, cea mai 

mică energie de legare și media energiilor de legare  

Cluster 

Rank 

Cea mai mică 

energie de 

legare 

Run Media energiilor 

de legare 

Numarul de run-

uri în cluster 

1 -7.44 37 - 7.36 87 

2 -6.95 9 -6.80 9 

3 -6.95 25 -6.93 2 

4 -6.13 92 -6.13 2 

  

În run-ul 60, avem a-2-a cea mai mică energie din clusterul de rank energetic 

1, -7.43 kcal/mol eroare acestui model a fost de 0.03 (Tabelul 67). Run-ul cu 

numărul 33 din clusterul conformațional 2 are o energie de legare prezisă de -6.89 

kcal/mol, acest model a avut o eroare de 0.06  (Tabelul 67). 

Tabelul 67: Energia de legare, numărul run-ului și RMS, ul cluster-ului 

conformațional. 

Rank Sub-Rank Run Energia de legare Cluster 

RMSD 

Reference 

RMSD 

1 2 60 -7.43 0.03 40.45 

2 3 33 -6.82 0.06 35.22 

 

 În run-ul 60, run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare a compusului 

natural acid elagic din clusterul de rank 1 (Tabelul 68), energia de legare prezisă 

este de -7.43 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a 

constantei de inhibiție de 3.58 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 68). 
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Tabelul 68: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 95 run-ul cu a 2-a cea mai mică energie de legare din cluster-ul de rank 

energetic 3 

Estimated Free Energy of Binding -7.43 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 3.58 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -8.62 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -8.46 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.16 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -2.30 kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.19 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -2.30 kcal/mol 

 

Această predicție (run 60) arată că acidul elagic se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul alosteric (Figura 37).  
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Figura 37: Compusul natrual acid elagic în situsul de legare alosteric al 

transportorului de serotonină 

 În run-ul 33, run-ul cu a 3-a cea mai mică energie de legare a compusului 

natural acid elagic din clusterul de rank 2 (Tabelul 69), energia de legare prezisă 

este de -6.82 kcal/mol, această energie este corelată cu o valoare estimată a 

constantei de inhibiție de 10.03 uM (micromolar) la o temperatură de 298.15 K 

(Tabelul 69). 

Tabelul 69: Energia liberă de legare estimată, și constanta de inhibiție estimată 

pentru run 33 run-ul cu a 3-a cea mai mică energie de legare din cluster-ul de rank 

energetic 2 

Estimated Free Energy of Binding -6.82 kcal/mol  [=(1)+(2)+(3)-(4)] 

Estimated Inhibition Constant, Ki 10.03 uM (micromolar) [Temperature = 

298.15 K] 

(1)  

  

Final Intermolecular Energy -8.01 kcal/mol 

vdW + Hbond + desolv Energy -7.61 kcal/mol 

Electrostatic Energy   -0.41 kcal/mol 

(2) Final Total Internal Energy -2.28 kcal/mol 

(3) Torsional Free Energy +1.19 kcal/mol 

(4) Unbound System's Energy  [=(2)] -2.28 kcal/mol 

 

Această predicție (run 33) arată că acidul elagic se leagă de transportorului de 

serotonină în situsul activ al serotoninei (Figura 38).  
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Figura 38: Compusul natural acid elagic, în situsul activ al serotoninei, din SERT. 
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2.4. Rezultate și discuții in silico ADMET 

 

2.4.1.Rezultate in silico ADMET escitalopram 

 Rezultatele in silico ADMET pentru compusul medicamentos escitalopram, 

sunt prezentate în Tabelul 70. Studiul in silico ADMET pentru acest compus 

medicamentos a fost efectuat pentru a servi drept punct de reper pentru compușii 

naturali studiați (Tabelul 70). 

(i) Absorbția 

 Conform rezultatelor prezise compusul escitalopram are o solubilitate în apă 

de log -4.48 mol/L (Tabelul 70), această valoare reprezintă o solubilitate în apă 

moderată; valoarea solubilității în apă prezisă este foarte apropiată de cea 

determinată experimental pentru acest compus: LogS -4.7 (DrugBank 

escitalopram). 

Permeabilitatea Caco2 a acestei molecule este de log Papp 1.572 10-6   cm/s, 

o valoare prezisă mai mare de 0.90 reprezintă o permeabilitate ridicată a moleculei 

pentru linia celulară Caco2, escitalopramul are o permeabilitate ridicată a liniei 

celulare Caco2 (Tabelul 70). Absorbția intestinală a acestui medicament este de 

96.697%, o valoare mai mică de 30% indică o  absorbție intestinală slabă pentru 

molecula respectivă (Tabelul 70). Escitalopramul are o absorbție intestinală ridicată. 

Acest compus medicamentos nu este permeabil prin piele. Escitalopram nu este 

substrat pentru glicoproteina P, însă este inhibitor pentru glicoproteina P I (Tabelul 

70). 

(ii) Distribuția 

 Volumul de distribuție al escitalopramului este  de log 1.27 L/Kg, acest 

medicament are un volum de distribuție ridicat, orice valoare a VDss mai mare de 

log VDss mai mare de 0.45 este considerată ridicată (Tabelul 70). 

Fracția nelegată de proteină a acestui medicament este de 0.029, fracția 

nelegată de proteină reprezintă cât la sută din medicament este distribuit în plasmă, 

cu cât fracția nelegată de proteină este mai mică cu atât acel compus are o 

probabilitate mai mică să traverseze membrana celulară (Tabelul 70). Pentru 
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medicamentele care acționează la nivelul sistemului nervos central este foarte 

important ca acești compuși să aibă o bună permeabilitate a barierei 

hematoencefalice și a sistemului nervos central (Tabelul 70).  

Escitalopram are o permeabilitate a barierei hematoencefalice medie logBB 

-0.101 și o permeabilitate a sistemului nervos central ridicată logPS -1.453 (Tabelul 

70).  

(iii) Metabolism 

 Acest medicament este substrat pentru citocromul CYP3A4, și inhibitor 

pentru citocromii CYP1A2 și CYP2D6 (Tabelul 70). 

(iv) Excreție 

 Antidepresivul escitalopram, are un clearance total de log 0.881 ml/min/kg 

(Tabelul 70). Escitalopram nu este substrat pentru transportorul OCT2 (Tabelul 70).  

(v) Toxicitate 

 Acest compus medicamentos nu prezintă toxicitate AMES, hepatotoxicitate 

sau toxicitate Minnow. Escitalopram este însă inhibitor pentru hERG II și prezintă 

toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 70). 

Doza maximă de toxicitate pentru om este de log 0.119 mg/kg/zi, această 

valoare a dozei maxime de toxicitate este considerată mică. Valoarea LD 50 2.918 

mol/kg, valoarea LOAEL este de log 1.725 mg/kg_bw/zi (Tabelul 70).  
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Tabelul  70: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul medicamentos utilizat în 

tratamentul depresiei escitalopram. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -4.48 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.572 log Papp in 10-6   cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 96.697 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.547 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Da Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 1.27 log L/kg 

D Fracția nelegată (om) 0.029 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.101 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.453 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.881 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.119 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor DA Da/Nu 

T LD50 2.918 mol/kg 

T LOAEL 1.725 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 1.457 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.441 log mM 
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2.4.2. Rezultate in silico ADMET fluoxetină 

Rezultatele in silico ADMET pentru medicamentul utilizat în tratamentul 

depresiei fluoxetină, sunt prezentate în Tabelul 71. Studiul in silico ADMET pentru 

acest medicament a fost efectuat pentru a servi drept reper pentru compușii naturali 

studiați (Tabelul 71). 

(i) Absorbția 

 Rezultatelor prezise arată faptul că medicamentul fluoxetină are o solubilitate 

în apă de log -4.455 mol/L, această valoare este foarte apropiată de a 

antidepresivului escitalopram (-4.45) și reprezintă o solubilitate în apă moderată 

(Tabelul 71). 

 Permeabilitatea Caco2 a acestei molecule este de log Papp 1.764 10-

6  cm/s, fluoxetina fiind astfel mai permeabilă decât escitalopramul (log Papp 1.572 

10-6  cm/s), o valoare prezisă mai mare de 0.90 exprimă o permeabilitate ridicată a 

moleculei pentru această linie celulară (Tabelul 71).  

Absorbția intestinală a antidepresivului fluoxetină este de 91.371% această 

valoare este apropiată de cea a escitalopramului (96.697%). La fel ca în cazul 

escitalopramului fluoxetina nu este substrat pentru glicoproteina P. Fluoxetina este 

inhibitor pentru glicoproteina P I la fel ca antidepresivul escitalopram (Tabelul 71). 

(ii) Distribuția 

 Volumul de distribuție al fluoxetinei calculat pentru om este  de log 1.19L/Kg 

(Tabelul 71). acest medicament are un volum de distribuție ridicat, similar cu cel al 

escitalopramului (log 1.27 L/Kg) (Tabelul 70). Volumul de distribuție calculat 

experimental, este estimat a fi între 20-45L/KG, (DrugBank fluoxetină) dacă facem 

calculul matematic log20 =1,30; log45=1,65, putem spune că valorile sunt apropiate.  

Fracția nelegată de proteină a antidepresivului fluoxetină este de 0.037 

(Tabelul 71), similar cu fracția nelegată de proteină prezisă pentru escitalopram . 

(Tabelul 70). 

Referitor la permeabilitatea CMS fluoxetina are o valoare logPD de -1.329, 

aceasta fiind mai mare decât a escitalopramului, (logPS -1.453) (Tabelul70), orice 
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valoare a logPS mai mare de -2 reprezintă că acel compus penetrează sistemul 

nervos central (Tabelul 71). 

(iii) Metabolism 

 Fluoxetina este substrat pentru citocromul CYP3A4 la fel ca antidepresivul 

escitalopram. Referitor la inhibiția citocromilor P450 fluoxetina este inhibitor pentru 

CYP1A2, CYP2C19 și CYP2D6 (Tabelul 71).  

(iv) Excreție 

 Compusul medicamentos fluoxetină, are un clearance total de log 0.694  

ml/min/kg, (Tabelul 71), acesta este mai mic decât clearance-ul total al 

medicamentului escitalopram log 0.881 ml/min/kg, (Tabelul 70). Spre deosebire de 

escitalopram (Tabelul 70), fluoxetina este substrat pentru transportorul OCT2 

(Tabelul 71).   

(v) Toxicitate 

 Antidepresivul fluoxetină nu prezintă toxicitate AMES și toxicitate Minnow. 

Acest compus medicamentos este inhibitor pentru hERG II (Tabelul 71). Prezintă 

hepatotoxicitate și toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 71). Doza maximă de toxicitate 

pentru om este de log 0.535 mg/kg/zi această valoare este considerată mare 

(Tabelul 71).  

Valoarea LD 50 pentru acest antidepresiv este 2.877 mol/kg (asemănător cu 

escitalopramul), valoarea LOAEL este de log 1.093 mg/kg_bw/zi, (mai mică decât 

în cazul escitalopramului, log 1.725 mg/kg_bw/zi (Tabelul 70)) (Tabelul 71). 
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Tabelul 71: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul medicamentos utilizat în 

tratamentul depresiei fluoxetină.  

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -4.455 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.764 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 91.371 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.482 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Da Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 1.19 log L/kg 

D Fracția nelegată (om) 0.037 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.501 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.329 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.694 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Da Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.535 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Da Da/Nu 

T LD50 2.877 mol/kg 

T LOAEL 1.093 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Da Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 2.119 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.25 log mM 
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2.4.3. Rezultate in silico ADMET haloperidol 

Rezultatele in silico ADMET pentru medicamentul utilizat în tratamentul 

schizofreniei  haloperidol, sunt prezentate în Tabelul 72. Studiul in silico ADMET 

pentru acest neuroleptic a fost efectuat pentru a servi drept termen de comparație 

pentru compușii naturali studiați, de asemenea am ales acest medicament pentru a 

verifica rezultatele obținute cu ajutorul simulării cu cele obținute experimental. 

(i) Absorbția 

 Rezultatelor prezise pentru antipsihoticul haloperidol arată că acest 

medicament are solubilitatea în apă de log -4.847 mol/L (Tabelul 72), acest 

medicament are o solubilitate medie în apă, însă este mai puțin solubil decât 

antidepresivele escitalopram (Tabelul 70), respectiv fluoxetină (Tabelul 71). Valoare 

prezisă pentru acest compus natural LogS= -4.847 (Tabelul 72),  aceasta este foarte 

apropiată de cea determinată experimental LogS= -4.43 (DrugBank haloperidol). 

Permeabilitatea Caco2 a haloperidol-ului este de log Papp  1.332 10-6  cm/s,  acest 

compus este permeabil pentru linia celulară Caco2 (Tabelul 72), însă este mai puțin 

permeabil decât escitalopramul: log Papp 1.572 10-6  cm/s (Tabelul 70) și 

fluoxetina: log Papp 1.764 10-6  cm/s (Tabelul 71). Absorbția intestinală a 

neurolepticului haloperidol este de 89.385% (Tabelul 72) această valoare indică o 

absorbție intestinală ridicată, absorbția intestinală a acestui medicament este 

similară cu cea a medicamentelor antidepresive mai sus menționate (Tabelul 70, 

71).  Rezultatele prezise în acest model ADMET, arată că haloperidol este substrat 

pentru glicoproteina P, și inhibitor pentru glicoproteina PI și P II (Tabelul 72). 

(ii) Distribuția 

 Volumul de distribuție al neurolepticului haloperidol prezis este de log 1.066 

L/Kg (Tabelul 72) acest medicament are un volum de distribuție ridicat, apropiat de 

cel al fluoxetinei: log  1.19 L/Kg (Tabelul 71). Volumul de distribuție obținut pentru 

acest medicament este de aproximativ 20 L/Kg (DrugBank haloperidol) dacă 

efectuam calculul matematic log20 = 1.30, acest volum de distribuție pentru 

haloperidol calculat experimental este apropiat de cel prezis de baza de date 

pkCSM. Fracția nelegată de proteină a haloperidol-ului este de  0.03 (Tabelul 72), 

aceasta este similară cu fracția nelegată de proteină prezisă pentru fluoxetină: 0.037 

(Tabelul 71). Permeabilitatea barierei hematoencefalice  antipsihoticului este logBB 
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0.284 (Tabelul 72). Referitor la permeabilitatea CMS haloperidol are o valoare 

logPD de  -1.394 (Tabelul 72), aceasta fiind similară cu cea a fluoxetinei: logPS -

1.329 (Tabelul 71). 

(iii) Metabolism 

 Haloperidol este substrat pentru citocromul CYP3A4 dar și pentru CYP2D6. 

Referitor la inhibiția citocromilor P450 neurolepticul este inhibitor pentru CYP2D6 și 

CYP3A4 (Tabelul 72). Studiile in vivo susțin predicția din baza de date, acestea 

arată că Haloperidol este metabolizat de citocromul CYP3A4, studiile experimentale 

arată cp acest neuroleptic este atât substrat cât și inhibitor pentru CYP3A4 

(DrugBank haloperidol) 

(iv) Excreție 

 Compusul antipsihoticul haloperidol, are un clearance total de log 1.029 

ml/min/kg (Tabelul 72), acesta este apropiat de clearance-ul total al medicamentului 

escitalopram: log 0.881 ml/min/kg (Tabelul 70). Acest compus medicamentos nu 

este substrat pentru transportorul OCT2 (Tabelul 72).   

(v) Toxicitate 

 Acest compus medicamentos utilizat în tratamentul schizofreniei nu prezintă 

toxicitate AMES și toxicitate Minnow (Tabelul 72). Acest compus medicamentos 

este inhibitor pentru hERG II (Tabelul 72). Inhibiția hERG II este asociată cu 

dezvoltarea sindromului long QT, datele clinice arată ca acest medicament este 

responsabil de alungire intervalului QT, acest lucru poate duce la dezvoltarea 

sindromului long QT (DrugBank haloperidol). Rezultatele arată că acest 

medicament prezintă hepatotoxicitate și toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 72). Doza 

maximă de toxicitate pentru om prezisă pentru haloperidol este de log -0.065 

mg/kg/zi (Tabelul 72), această valoare este mică.  

Valoarea LD 50 pentru acest antidepresiv este 2.597 mol/kg (Tabelul72). 

LOAEL-ul acestui medicament neuroleptic este de log 0.865 mg/kg_bw/zi 

(Tabelul72),  această valoare prezisă este mai mică decâtcea prezisă în cazul 

escitalopramului, log 1.725 mg/kg_bw/zi, sau fluoxetinei (Tabelul 70, 71). 
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Tabelul 72: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul medicamentos utilizat în 

tratamentul schizofreniei, haloperidol.  

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -4.847 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.332 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 89.385 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -3.08 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Da Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Da Da/Nu 

D VDss (om) 1.066 log L/kg 

D Fracția nelegată (om) 0.03 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.284 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.394 log PS 

M Substrat CYP2D6  Da Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Da Da/Nu 

E Clearance-ul total 1.029 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) -0.065 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Da Da/Nu 

T LD50 2.597 mol/kg 

T LOAEL 0.865 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Da Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 1.522 log ug/L 

T Minnow toxicitate -0.007 log mM 
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2.4.4. Rezultate in silico ADMET clozapină 

Rezultatele in silico ADMET pentru medicamentul utilizat în tratamentul 

schizofreniei clozapină, sunt prezentate în Tabelul 73. Studiul in silico ADMET 

pentru acest antipsihotic a fost efectuat pentru a servi drept termen de comparație 

pentru a ne ajuta în evaluarea compușii naturali studiați. 

(i) Absorbția 

Rezultatelor prezise pentru acest medicament neuroleptic arată că acesta 

are o solubilitate în apă de log -3.751 mol/L (Tabelul 73), această valoare reprezintă 

o solubilitate în apă ridicată.  

Solubilitatea în apă determinată experimental pentru acest medicament este 

de -3.2, (DrugBank clozapină) la fel ca și în cazul valorii LogS determinată in silico, 

cea determinată experimental indică o solubilitate în apă ridicată. 

Permeabilitatea Caco2 a neurolepticului clozapină este de log Papp 1.259 

10-6 cm/s (Tabelul 73), această valoare prezisă, mai mare de 0.90, exprimă o 

permeabilitate ridicată a moleculei pentru linia celulară Caco2. 

Absorbția intestinală a acestui compus este de 96.06% (Tabelul 73), această 

valoare este foarte apropiată de cea a escitalopramului: 96.697% (Tabelul 70).  

Acest compus medicamentos este substrat pentru glicoproteina P.  

Clozapina este inhibitor pentru glicoproteina P II  (Tabelul 73). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al medicamentul folosit în tratamentul schizofreniei, 

clozapină calculat pentru om este  de log 1.225L/Kg (Tabelul 73), acest medicament 

are un volum de distribuție ridicat, similar cu cel al escitalopramului log 1.27 L/Kg 

(Tabelul 70).  

Fracția nelegată de proteină a antipsihoticului clozapină este de 0.239 

(Tabelul 73), acest medicament are o fracție nelegată prezisă mai mare decât cea 

prezisă pentru medicamentele despre care am discutat anterior.  

Clozapina prezintă o permeabilitate a barierei hematoencefalică prezisă 

logBBB = 0.69 (Tabelul 73) această valoare este apropiată de cea prezisă pentru 

fluoxetină logBB 0.501 (Tabelul 71). Permeabilitatea CMS  a clozapinei este prezisă 
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la o valoare logPD -1.225 (Tabelul 73), aceasta este mai mare decât a floxetinei, 

haloperidolului sau escitalopramului. (Tabelul 70,71,72). 

(iii) Metabolism 

Acest compus medicamentos este substrat atât pentru citocromul CYP3A4  

cât și pentru CYP2D6 (Tabelul 73), la fel ca în cazul neurolepticului haloperidol 

(Tabelul 72). Referitor la inhibiția citocromilor P450 acest neuroleptic este inhibitor 

pentru CYP1A2 și CYP2D6 (Tabelul 73).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al acestui medicament este de log 0.658 ml/min/kg 

(Tabelul 73), acesta este similar cu clearance-ul total al antidepresivului fluoxetină 

log 0.694 ml/min/kg (Tabelul 71). Clozapina este substrat pentru transportorul OCT2 

(Tabelul 73), la fel ca și fluoxetina (Tabelul 71).   

(v) Toxicitate 

Antipsihoticul clozapină nu prezintă toxicitate AMES și toxicitate Minnow. 

Acest compus medicamentos este inhibitor pentru hERG II (Tabelul 73). Clozapina 

prezintă hepatotoxicitate și toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 73). Doza maximă de 

toxicitate pentru om prezisă pentru acest compus  este de log 0.093 mg/kg/zi 

această valoare este considerată mica (Tabelul 73). 

 Valoarea LD 50 pentru acest antidepresiv este 2.649 mol/kg iar valoarea 

LOAEL este de log 1.029 mg/kg_bw/zi (Tabelul 73),  această valoare prezisă este 

foarte apropiată de cea prezisă pentru antidepresivul fluoxetină, log 1.093 

mg/kg_bw/zi (Tabelul 71). 
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Tabelul 73: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul medicamentos utilizat în 

tratamentul schizofreniei, clozapină.  

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -3.751 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.259 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 96.06 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.846 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Da Da/Nu 

D VDss (om) 1.225 log L/kg 

D Fracția nelegată (om) 0.239 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.69 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.225 log PS 

M Substrat CYP2D6  Da Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.658 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Da Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.093 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Da Da/Nu 

T LD50 2.649 mol/kg 

T LOAEL 1.029 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Da Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.724 log ug/L 

T Minnow toxicitate 2.301 log mM 
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2.4.5. Rezultate in silico ADMET pentru compusul natural Linalool  

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural Linalool sunt 

prezentate în Tabelul 74 

(i) Absorbția  

Conform rezultatelor compusul natural linalool, este solubil în apă valoarea 

prezisă pentru acest compus natural este de LogS= -2.612, linalool este mai solubil 

decât medicamentele utilizate în clinică pentru care am prezis valorile ADMET, 

acestea au avut valori cuprinse între -3.751 (clozapina), (Tabelul 73) și -4.84 

(haloperidol) (Tabelul 72). 

  Acest compus natural are o permeabilitate Caco2 de 1.496 log Papp 10-

6  cm/s (Tabelul 74),  o valoare mai mare de 0.90 reprezintă o permeabilitate Caco2 

ridicată, prin urmare putem spune că acest compus medicamentos are o absorbție 

intestinală ridicată asemănătoare cu cea a escitalopramului (Tabelul 70).  

 Absorbția intestinală ridicată este confirmată și de rezultatele în ceea ce 

privește absorbția intestinală la om, acesta compus are o absorbție intestinala foarte 

ridicată acest medicament este absorbit în proporție de 93.163% (Tabelul 74), 

această absorbție intestinală este similară cu cea a fluoxetinei (Tabelul 71).  

  Acest compus natural prezintă o putere redusă de absorbție la nivelul pielii 

(log Kp=-1.737). Acest compus natural nu este substrat pentru glicoproteina P, sau 

inhibitor pentru glicoproteinele PI sau PII (Tabelul 74).  

(ii) Distribuția 

 Acest compus natural are un volum de distribuție de log 0.152 L/Kg (Tabelul 

74), această valoare este interpretată ca un volum de distribuție mediu. 

Medicamentele utilizate în clinică pentru care am prezis valorile ADMET au un 

volum de distribuție mare (Tabelul 70-73).  

Fracția nelegată a linalool-ului de proteină este de 0.484 (Tabelul 74), mai 

mare decât a medicamentelor testate (Tabelul 70-73).  

Compusul natural linalool are o valoare permeabilității BBB de logBB=0.598 

(Tabelul 74), această valoare prezisă este similară cu a fluoxetinei (Tabelul  71), 

aceasta valoare indică că acest compus penetrează bariera hematoencefalică. 
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  În ceea ce privește permeabilitatea CNS acest medicament are o valoare de 

logCNS= -2.339 (Tabelul 74), această valoare este corelată cu o putere medie de 

permeabilitate a sistemului nervos central și este mai mică față de cea a 

medicamentelor utilizate în clinică care servesc drept termen de comparație 

(Tabelul 70-73). 

(iii) Metabolism 

 Linalool-ul nu este substrat sau inhibitor pentru nici unul din citocromii P450 

(Tabelul 74). 

(iv) Excreție 

 Clearance-ul total al acestui compus natural este de: 0.446 log ml/min/kg. 

Linalool-ul nu este substrat pentru OCT2 (Tabelul 74).  

(v) Toxicitatea 

 Compusul natural Linalool nu prezintă toxicitate: AMES sau hepatotoxicitate, 

acest compus nu este inhibitor pentru hERG I sau II (Tabelul 74). Doza maximă 

tolerată la om a fost prezisă la log 0.774 mg/kg/zi (Tabelul 74), aceasta este mai 

mare decât cea a medicamentelor testate (Tabelul 70-73).  

Doza letală (LD50) pentru șobolani este de 1.704 mol/kg (Tabelul 74), 

această doză este mai mică decât cea a medicamentelor testate (Tabelul 70-73).  

Cea mai mică doză la care acest compus poate determina apariția unui efect 

advers este log 2.024 mg/kg_bw/zi (Tabelul 74), această doză este mai mare decât 

în cazul medicamentelor testate (Tabelul 70-73). 

 Linalool nu prezintă toxicitate Minnow, însă acest compus natural poate 

produce sensibilizarea pielii, referitor la toxicitatea asupra T. Pyriformis acest 

compus natural are o valoare 0.515 log ug/L, prin urmare este considerat toxic 

(Tabelul 74).  
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Tabelul  74: Valorile prezise ADMET pentru compusul natural linalool. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.612 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.493 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 93.163 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -1.737 log Kp 

A glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.152 log L/kg 

D Fracția nelegată (om) 0.484 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.598 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.339 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.446 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.774 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.704 mol/kg 

T LOAEL 2.024 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.515 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.277 log mM 
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2.4.6. Rezultate in silico ADMET pentru compusul natural acetat de 

linalil  

 Rezultatele modelului in silico ADMET pentru compusul natural acetat de 

linalil sunt prezentate în tabelul 75 

(i) Absorbția 

 Acest compus natural are o solubilitate în apă de -2.612 log mol/L (Tabelul 

75), această valoare indică faptul că această moleculă este solubilă în apă ca și în 

cazul linalool-ului (Tabelul 74) acetatul de linalil este mai solubil în apă decât 

medicamentele utilizate în clinică (Tabelul 70-73).  

Această moleculă are o înaltă permeabilitate Caco2, valoarea prezisă este 

de log Papp 1.493 10-6  cm/s (Tabelul 75), această valoare prezisă este similară cu 

cea a escitalopram-ului (Tabelul 70).  

Absorbția intestinală, este de asemenea importantă pentru medicamentele 

care se administrează oral, această moleculă are o absorbție intestinală ridicată, 

93.163% din acest medicament este absorbit de intestinul subțire (Tabelul 75); 

această valoare este similară cu a medicamentelor utilizate în clinică testate 

(Tabelul 70-73). 

Acetatul de linalil este permeabilă prin piele. Acetatul de linalil, nu este substrat sau 

inhibitor pentru glicoproteina P (Tabelul 75). 

(ii) Distribuția 

 Acetatul de linalil are un volum de distribuție mediu (Tabelul 75), spre 

deosebire de medicamentele utilizate în clinică care au un volum de distribuție 

ridicat (Tabelul 70-73). 

 Fracția nelegată de proteină a acestui compus natural este de  0.484 

(Tabelul 75); la fel ca în cazul compusului natural linalool (Tabelul 74) această 

moleculă are o fracție nelegată de proteină mai mare decât antidepresivele și 

antipsihoticele testate (Tabelul 70-73).  

Acest compus are o permeabilitate ridicată a barierei hematoencefalice, în 

ceea ce privește permeabilitatea sistemului  nervos central, această moleculă are o 

permeabilitate medie (Tabelul 75).  
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(iii) Metabolismul 

 Compusul natural acetat de linalil nu este substrat sau inhibitor pentru nici 

unul dintre citocromii P450 pentru care au fost făcute predicțiile din acest studiu 

(Tabelul 75). 

(iv) Excreție 

 Clearance-ul total al acetatului de linalil este de log 0.446 ml/min/kg (Tabelul 

75), valoarea clearance-ului total este mai mică decât a medicamentelor testate 

(Tabelul 70-73). Acest compus natural nu este substrat pentru transportorul de 

cationi organici 2 (Tabelul 75). 

(v) Toxicitate 

 Acest compus natural nu prezintă toxicitate AMES, acest lucru indică că 

acest compus nu poate acționa ca un cancerigen (Tabelul 75).  

Doza maximă tolerată pentru om prezisă pentru acest compus natural este 

de log 0.774 mg/kg/zi (Tabelul 75), aceasta este mai mare decât doza maximă 

tolerată prezisă pentru medicamentele studiate (Tabelul 70-73).  

Acest compus nu este inhibitor al hERG I sau hERG II (Tabelul 75), spre 

deosebire de compușii medicamentoși studiați (Tabelul 70-73). 

 Doza letală la care ar muri 50% din șobolanii pe care ar fi testați acest 

compus este de 1.704 mol/kg (Tabelul 75), ca și în cazul compusului natural  linalool 

(Tabelul 74), aceasta este mai mică decât cea a medicamentelor testate (Tabelul 

70-73).  

Doza minimă la care s-ar observa apariția unui efect advers la om (LOAEL) 

prezisă, este de log 2.024 mg/kg_bw/zi (Tabelul 75), aceasta este mai mare decât 

cea a compușilor medicamentoși (Tabelul 70-73).  

Acest compus prezintă hepatotoxicitate și poate genera sensibilizarea pielii 

(Tabelul 75). Acetatul de linalil nu prezintă toxicitate Minnow (Tabelul 75). În schimb 

acest compus natural prezintă toxicitate T. Pyriformis (Tabelul 75). 
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Tabelul 75: Valorile prezise ADMET pentru compusul natural acetat de linalil. 

 
Numele modelului Valoare 

prezisă 

Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.612 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  1.493 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 93.163 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -1.737 log Kp 

A glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.152 log L/kg 

D Fracția nelegată (om) 0.484 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.598 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.339 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.446 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.774 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.704 mol/kg 

T LOAEL 2.024 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.515 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.277 log mM 
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2.4.7. Rezultate in Silico ADMET  pentru compusul natural resveratrol 

Rezultatele modelului in silico ADMET pentru compusul natural resveratrol 

sunt prezentate în tabelul 76 

(i) Absorbția 

 Resveratrol este un compus natural a cărărui solubilitate în apă este de log -

3.178 mol/L (Tabelul 76), această valoare a solubilității prezisă indică că acest 

compus are o solubilitate în apă ridicată, similară cu cea a clozapinei (Tabelul 73). 

Permeabilitatea asupra liniei celulare Caco2 a acestui compus este ridicată (Tabelul 

76), ca și ceea a medicamentelor testate (Tabelul 70-73). Absorbția intestinală a 

acestui compus este de asemenea ridicată (Tabelul 76).  

Acest compus nu este permeabil prin piele (Tabelul 76). Eficiența acestui 

medicament poate fi redusă datorita faptului că este substrat pentru glicoproteina P 

(Tabelul 76) , cum sunt clozapina (Tabelul 73) și haloperidol (Tabelul 72). Însă acest 

compus nu este inhibitor glicoproteina P I respectiv P II spre deosebire de 

haloperidol (Tabelul 72) și clozapină (Tabelul 73). 

(ii) Distribuția 

 Volumul de distribuție al resveratrolului este mediu , acest compus are o 

valoare prezisă a volumului de distribuție de log 0.296 L/Kg (Tabelul 76), cel mai 

mic volum de distribuție al unui medicament testat este al haloperidolului: log 1.066 

L/Kg (Tabelul 72).  

Fracția nelegată de proteină prezisă a acestui compus este 0.166 (Tabelul 

76), acest lucru înseamnă că foarte mult din doza administrată, se leagă de 

proteinele serice situație, apropiată de cea a clozapinei (Tabelul 73), însă fracția 

nelegată tot este mai mare decât a fluoxetinei (Tabelul 71), haloperidolului (Tabelul 

72) respectiv excitalopramului (Tabelul 70).  

Acest compus are o permeabilitate medie a barierei hematoencefalice și a 

sistemului nervos central (Tabelul 75). Toți compușii medicamentoși au o 

permeabilitate ridicată a CNS și BBB (Tabelul 70-73).  

 

(iii) Metabolismul 
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 Resveratrol este substrat pentru CYP3A4 (Tabelul 76), la fel ca toate 

medicamentele testate de noi (Tabelul 70-73). În ceea ce privește puterea de 

inhibiție asupra citocromilor P450, rezultatele prezise arată că acest compus este 

inhibitor pentru CYP1A2 (Tabelul 76) la fel ca și fluoxetina (Tabelul 71), respectiv 

clozapina (Tabelul 73) și pentru CYP2C19 (Tabelul 76) ca și antidepresivul 

fluoxetina (Tabelul 71). 

(iv) Excreția 

 Compusul natural resveratrol are o valoare a clearance-lui total foarte mică 

log 0.076 ml/min/kg (Tabelul 76). Acest lucru înseamnă că este nevoie de un număr 

mare de doze pentru a se ajunge la starea de echilibru a concentrației.  

Resveratrol nu este substrat pentru OCT2, acest compus nu se elimină renal 

(Tabelul 76).  

(v) Toxicitatea 

 Acest compus natural prezintă toxicitate AMES, este posibil ca acest compus 

să aibă un efect cancerigen (Tabelul 76).  

Doza maximă tolerată la om este de log 0.331 (mg/kg/zi) (Tabelul 76), 

această doză este considerată mică aceasta este mai mică decât cea a fluoxetinei 

(Tabelul 71) dar mai mare decât a escitalopramului (Tabelul 70), a clozapinei 

(Tabelul  73) respectiv decât cea a  haloperidolului (Tabelul 72).  

Resveratrol nu este inhibitor hERG I respectiv hERG II (Tabelul 76). Doza 

letală LD50 este de 2.529 mol/kg (Tabelul 76) similară cu cea a haloperidolului 

(Tabelul 72), iar doza LOAEL este de log 1.533 mg/kg_bw/zi (Tabelul 76), apropiată 

de cea a fluoxetinei (Tabelul 71).  

Acest compus natural nu prezintă hepatotoxicitate sau sensibilizarea pielii 

(Tabelul 76). Resveratrol nu prezintă toxicitate Minnow, dar prezintă toxicitate T. 

Pyriformis (Tabelul 76). 
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Tabelul  76: Valorile prezise ADMET pentru compusul natural resveratrol. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -3.178 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.17 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 90.935 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.737 log Kp 

A glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.296 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.166 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.048 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.067 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.076 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Da Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.331 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.529 mol/kg 

T LOAEL 1.533 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.746 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.522  log mM 
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2.4.8. Rezultate In silico ADMET pentru compusul melatonină 

Rezultatele in silico ADMET pentru melatonină sunt prezentate în tabelul 77. 

(i) Absorbția 

Rezultatelor prezise pentru acest compus arată că acesta are o solubilitate 

în apă de log -2.472 mol/L (Tabelul 77), această valoare reprezintă o solubilitate în 

apă ridicată, ca și în cazul compușilor linalool (Tabelul 74), sau acetat de linalil 

(Tabelul 75), această valoare este mai mică decât a medicamentelor testate 

(Tabelul 70-73). 

Permeabilitatea Caco2 a compusului este de log Papp 1.218 10-6 cm/s 

(Tabelul 77), această valoare prezisă, este similară cu cea a neuroleptiului 

clozapină (Tabelul 73). 

Absorbția intestinală a compusului melatonină  este de 94.164% (Tabelul 77) 

această valoare este apropiată de cea a neurolepticului clozapină 96.06% (Tabelul 

73).  

Acest compus  este substrat pentru glicoproteina P (Tabelul 77). Spre 

deosebire de alte medicamente care sunt substrat pentru glicoproteina P, acest 

compus natural nu este inhibitor pentru glicoproteina P I sau P II(Tabelul 77). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al acestui compus, prezis  este  de log 0.082 L/Kg 

(Tabelul 77), acest volum de distribuție este foarte mic comparativ atât cu 

medicamentele folosite (Tabelul  70-73) cât și cu alți compuși naturali (Tabelul 75). 

Fracția nelegată de proteină a melatoninei este de 0.239 (Tabelul 77), acest 

compus natural are o fracție nelegată prezisă mai mare decât cea prezisă pentru 

medicamentele despre care am discutat anterior (Tabelul 70-73).  

Acest compus prezintă o permeabilitate a barierei hematoencefalică prezisă 

logBBB=-0.076 (Tabelul 77), această valoare este apropiată de cea prezisă pentru 

medicamentul antidepresiv escitalopram logBB -0.101 (Tabelul 70).  

Permeabilitatea CMS a melatoninei, prezisă are valoarea logPD -2.453 

(Tabelul 77) această valoare prezisă este mai mică decât cea a medicamentelor 

testate (Tabelul 70-73). 
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(iii) Metabolism 

Melatonina este inhibitor pentru CYP1A2 (Tabelul 77), la fel ca toate medicamentele 

testate (Tabelul 70-73).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al acestui compus este de log 0.735 ml/min/kg (Tabelul 

77), acesta este apropiat de clearance-ul total al antipsihoticului clozapină log 0.658 

ml/min/kg (Tabelul 73) și de cel al antidepresivului fluoxetină log 0.694 ml/min/kg 

(Tabelul 71).  

Similar cu haloperidolul (Tabelul 72) și escitalopramul (Tabelul 70), 

melatonina nu este substrat pentru transportorul OCT2 (Tabelul 77).   

(v) Toxicitate 

Melatonina nu prezintă toxicitate AMES, hepatotoxicitate și toxicitate Minnow 

(Tabelul 77). Acest compus nu este inhibitor pentru hERG I respectiv II (Tabelul 77). 

Acest compus prezintă toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 77).  

Doza maximă de toxicitate pentru om prezisă pentru melatonină  este de log 

0.148 mg/kg/zi (Tabelul  77), această valoare este considerată mică, dar este mai 

mare decât cea a clozapinei (Tabelul 73), a haloperidolului (Tabelul 72) și cea a 

escitalopramului (Tabelul 70).  

Valoarea LD 50 pentru acest cmpus este 2.159 mol/kg (Tabelul 77), această 

doză este mai mică față de fluoxetină, clozapină, escitalopram sau haloperidol 

(Tabelul 70-73), iar valoarea LOAEL este de log 2.448mg/kg_bw/zi, (Tabelul 77) 

această valoare prezisă este mai mare decât cea prezisă a medicamentelor studiate 

anterior (Tabelul 70-73). 
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Tabelul  77: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul melatonină  

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.472 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  1.218 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 94.164 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.825 log Kp 

A glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.082 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.289 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.076 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.453 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.735 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.148 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.159 mol/kg 

T LOAEL 2.448 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.754 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.414 log mM 
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2.4.9. Rezultate In silico ADMET pentru compusul cumarină 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural cumarină sunt 

prezentate în tabelul 78. 

(i) Absorbția 

 Rezultatele prezise arată că acest compus natural, cumarină are o 

solubilitate în apă de log -1.517 mol/L (Tabelul 78), această valoare este corelată 

cu o solubulitate în apă ridicată, această moleculă este mai solubilă în apă decât 

medicamentele testate (Tabelul 70-73), aceste având o solubilitate prezisă medie. 

Permeabilitatea Caco2 prezisă pentru acestă moleculă este de log Papp 

1.517 10-6  cm/s (Tabelul 78), permeabilitatea acestei molecule pentru linia Caco2 

este similară cu cea a escitalopramului log Papp 1.572 10-6  cm/s (Tabelul 70). 

Absorbția intestinală a compusului cumarină este de 97.344% (Tabelul  78), 

această valoare prezisă este apropiată de cea a escitalopramului (Tabelul  70) și de 

cea a clozapinei (Tabelul 73).  

Acest compus natural nu este substrat pentru glicoproteina P (Tabelul 78).  

Cumarina  nu  este inhibitor pentru glicoproteina P I respectiv II (Tabelul 78). 

(ii) Distribuția 

 Volumul de distribuție al cumarinei estimat cu ajutorul tehnicilor in silico este  

de log -0.143 L/Kg (Tabelul 78), acest compus natural are un volum de distribuție 

mediu, similar cu cel al compușilor naturali discutați anterior (Tabelul  74-77), dar 

mai mic ca al medicamentelor discutate anterior (Tabelul 70-73).  

Fracția nelegată de proteină prezisă a cumarinei este de 0.367 (Tabelul 78), 

aceasta este mai mare decât în cazul medicamentelor utilizate în clinică (Tabelul 

70-73).  

Permeabilitatea barierei hematoencefalice  a cumarinei este logBB -0.007 

(Tabelul 78), această volare este mai mare decât cea a escitalopramului logBB -

0.101 (Tabelul 70), dar foarte apropiată de aceasta.  

Permeabilitatea CMS a acestui compus natural este de  logPD de -1.926 

(Tabelul 78), aceasta această valoare este mai mică decât a medicamentelor 



213 
 

utilizate în clinică (Tabelul 70-73), dar acestă valoare indică faptul acest compus 

penetrează sistemul nervos central (Tabelul ). 

(iii) Metabolism 

 Cumarina este inhibitor pentru CYP1A2 (Tabelul 78), la fel ca și clozapina, 

fluoxetina și escitalopramul (Tabelul 70, 71, 73).  

(iv) Excreție 

 Clearance-ul total prezis al cumarinei este de log 0.97ml/min/kg (Tabelul 78), 

acestă valoare este apropiată de cea a escitalopramului (Tabelul 70) și al 

neurolepticului haloperidol (Tabelul 72). Similar cu escitalopram (Tabelul 70) și 

haloperidol (Tabelul 72), acest compus nu este substrat pentru transportorul OCT2.  

(v) Toxicitate 

 Compusul natural cumarină nu prezintă toxicitate AMES, hepatotoxicitate, 

sensibilizarea pielii și toxicitate Minnow (Tabelul 78). Acest compus natural nu este 

inhibitor pentru hERG I și II (Tabelul 78).   

Cumarina prezintă toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 78). Doza maximă de 

toxicitate pentru om este de log 0.435 mg/kg/zi (Tabelul 78), această valoare este 

apropiată de cea a fluoxetinei (Tabelul 71). 

Valoarea LD 50 pentru acest compus natural este 2.112 mol/kg (Tabelul 78), 

aceasta este mai mică de cât cea a compușilor medicamentoși (Tabelul 70-73). 

Valoarea LOAEL este de log 1.903 mg/kg_bw/zi, (Tabelul 78), această valoare este 

apropiată de cea a escitalopramului, log 1.725 mg/kg_bw/zi (Tabelul 70). 
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Tabelul 78: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural cumarină 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -1.517 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  -1.517 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 97.344 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -1.921 log Kp 

A glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) -0.143 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.367 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.007 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.926 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.97 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.435 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.112 mol/kg 

T LOAEL 1.903 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.365 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.555 log mM 
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2.4.10. Rezultate In silico ADMET pentru compusul colina 

Rezultatele in silico ADMET pentru colină, sunt prezentate în tabelul 79.  

(i) Absorbția 

În ceea ce privește absorbția acestui compus rezultatele prezise arată că 

această moleculă este foarte solubilă în apă LogS= 1.476 (Tabelul 79), spre 

deosebire de medicamentele studiate care prezintă o solubilitate medie în apă 

(Tabelul 70-73).  

  Această moleculă are Permeabilitatea Caco2 ridicată log Papp 1.485 10-6  

cm/s (Tabelul 79), această valoare este apropiată de cea  a antidepresivului 

escitalopram (Tabelul 70).  

Absorbția intestinală a acestui compus este de 100% (Tabelul 79) această 

valoare este mai mare de cât a compușilor medicamentoși luați ca punct de 

referință, cea mai apropiată valoare fiind cea a escitalopramului  96.697% (Tabelul 

70). 

 Compusul natural colină este substrat pentru glicoproteina P (Tabelul 79).  

Colina nu este inhibitor pentru glicoproteina P I sau pentru glicoproteina PII  (Tabelul 

79). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al compusului colină calculat pentru om este  de log 

0.122 L/Kg (Tabelul 79), acest compus din plante are un volum de distribuție mediu, 

medicația testată in silico are un volum de distribuție mare (Tabelul 70-73). 

Fracția nelegată de proteină a acestui compus este foarte mare 0.968  

(Tabelul 79), acest compus natural se leagă foarte puțin de proteinele plasmatice 

spre deosebire de compușii medicamentoși care se leagă de proteină într-o 

proporție destul de mare (Tabelul 70-73).  

Colina prezintă o permeabilitate a barierei hematoencefalică prezisă logBBB 

= 0.1 (Tabelul 79), această valoare prezisă este apropiată de cea prezisă pentru 

escitalopram (Tabelul 70). Permeabilitatea CMS  prezisă a acestui compus este de 

logPD -2.946 (Tabelul  79), aceasta moleculă este slab permeabilă în sistemul 

nervos central.  
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(iii) Metabolism 

Colina nu este substrat sau inhibitor pentru nici unul dintre citocromii P450 studiați 

(Tabelul 79).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al compusului natural colină este de log 1.51 ml/min/kg 

(Tabelul 79), clearance-ul total al acestui compus este mai mare decât al 

medicamentelor utilizate în tratamentul depresiei respectiv schizofreniei pe care le-

am testat anterior (Tabelul 70-73). 

 Colina nu este substrat pentru transportorul OCT2 (Tabelul 79), la fel ca 

medicamentele haloperidol și ecitalopram (Tabelul 72, 70).   

(v) Toxicitate 

Acest compus natural nu prezintă toxicitate AMES, hepatotoxicitate și 

toxicitate Minnow dar prezintă toxicitate toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 79). 

Cumarina nu este inhibitor pentru hERG I și II (Tabelul 79).  

Doza maximă de toxicitate pentru om prezisă pentru cumarină  este de log 

0.837mg/kg/zi (Tabelul 79), această valoare este considerată mare, spre deosebire 

de compușii medicamentoși care au o valoare a dozei maxime de toxicitate mai 

mică (Tabelul 70-73).  

Valoarea LD 50 pentru acest compus din plante este 1.505 mol/kg (Tabelul 

79), valoare similară cu cele ale compușilor naturali studiați anterior (Tabelul 74-78), 

dar ca și în cazurile anterioare mai mică decât cea a compușilor medicamentoși 

(Tabelul 70-73). LOAEL-ul acestui compus este de log -0.861mg/kg_bw/zi (Tabelul 

79). 

 

 

 

 

 



217 
 

Tabelul 79: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural colină 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă 1.476 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.485 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 100 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -3.492 log Kp 

A glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.122 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.968 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.1 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.946 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 1.51 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.837 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.505 mol/kg 

T LOAEL -0.861 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.451 log ug/L 

T Minnow toxicitate 3.381 log mM 
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2.4.11. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural acid 

clorogenic 

În tabelul 80 sunt prezentate rezultatele in silico ADMET pentru compusul 

natural acid clorogenic (Tabelul 80). 

(i) Absorbția 

Acidul clorogenic are o solubilitate în apă de log -2.449 mol/L (Tabelul 80), 

această moleculă prezintă o solubilitate în apă ridicată, similară cu cea a compușilor 

naturali discutați anterior (Tabelul 74-79), dar mai mică decât cea a medicamentelor 

(Tabelul 70-73).  

Această moleculă are o permeabilitate slabă prin stratul celular Caco2 log 

Papp -0.84 10-6  cm/s (Tabelul 80), medicamentele utilizate în tratamentul 

patologiilor psihiatrice discutate anterior au o permeabilitate ridicată prin stratul 

celular Caco2 (Tabelul 70-73). 

 Această moleculă este mai slab absorbită de intestinul subțire uman, are o 

absorbție intestinală prezisă de 36.377% (Tabelul 80), față de compușii 

medicamentoșii discutați anterior, cu o permeabilitate intestinală cuprinsă între 

89.385 și 96.697 (Tabelul 70-73). Acest compus este substrat pentru glicoproteina 

P, dar nu este inhibitor pentru glicoproteina P I sau glicoproteina P II (Tabelul 80). 

(ii) Distribuția 

  VDss-ul acestui compus natural este de log 0.581 L/kg (Tabelul 80), această 

moleculă are un volum de distribuție mare, însă mai mic decât al medicamentelor 

testate (Tabelul 70-73).  

Fracția nelegată de proteină a acidului clorogenic este de 0.658 (Tabelul 80), 

acest compus natural are o fracție nelegată de proteină mai mare decât compușii 

medicamentoși (Tabelul 70-73).  

Acidul clorogenic nu este permeabil prin bariera hematoencefalică acest 

compus având o valoare LogBB -1.407 (Tabelul 80). Acest compus nu este 

permeabil nici pentru sistemul nervos central log PS -3.856 (Tabelul 80). 
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(iii) Metabolism 

 Acest compus nu este substrat sau inhibitor pentru nici unul din citocromii 

P450 testați (Tabelul 80). 

(iv) Excreție 

Acidul clorogenic are un Clearance Total de  log 0.307 ml/min/kg (Tabelul 

80), acest compus natural are un clearance total mai mic decât medicamentele 

utilizate în depresie, schizofrenie și sindrom bipolar discutate anterior (Tabelul 70-

73).  Acest compus natural nu este substrat renal OCT2 (Tabelul 80). 

(v) Toxicitate 

 Acest compus natural nu prezintă toxicitate Minnow, hepatotoxicitate, sau 

toxicitate AMES, nu este inhibitor pentru hERG I sau hERG II și nu creează 

sensibilizarea pielii. Acest compus natural prezintă toxicitate T. Pyriformis (Tabelul 

80).  

Doza maximă tolerată pentru om este de log -0.134 mg/kg/zi (Tabelul 80), 

apropiată de cea a haloperidolului (Tabelul 72).  

LD 50-ul acestui compus natural este de 1.973 mol/kg (Tabelul 80), această 

doză la care mor 50% din soareci testați cu acest compus, prezisă este mai mică 

decât cea a compușilor medicamentoși discutați anterior (Tabelul 70-73). 

Doza minimă la care acest compus determină apariția unui efect advers, 

prezisă, este de log 2.982 mg/kg_bw/zi (Tabelul 80), această doză prezisă este mai 

mare decât cea prezisă pentru medicamentele mai sus menționate (Tabelul 70-73). 
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Tabelul 80: Predicția ADMET pentru compusul natural acid clorogenic 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.449 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  -0.84 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 36.377 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.735 log Kp 

A glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.581 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.658 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -1.407 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -3.856 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.307 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) -0.134 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.973 mol/kg 

T LOAEL 2.982 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.285 log ug/L 

T Minnow toxicitate 5.741 log mM 
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2.4.12. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural trigoneline 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural trigoneline sunt 

prezentate în tabelul (Tabelul 81). 

(i) Absorbția 

 Acest compus natural are o solubilitate în apă, determinată  cu ajutorul in 

silico ADMET logS= -1.931mol/L (Tabelul 81), această valoare reprezintă o 

solubilitate în apă ridicată spre deosebire de compușii fluoxetină, escitalopram, 

haloperidol și clozapină, care au o solubilitate în apă medie (Tabelul 70-73). 

Permeabilitatea Caco2 a compusului natural trigoneline este ridicată log 

Papp 1.124 10-6  cm/s (Tabelul 81), această valoare prezisă, mai mare de 0.90, 

exprimă o permeabilitate ridicată a moleculei pentru linia celulară Caco2, această 

moleculă are o permeabilitate Coco2 similară cu cea a neurolepticului clozapină 

(Tabelul 73). 

  Absorbția intestinală a acestui compus natural este de 96.44% (Tabelul 81), 

această valoare este foarte apropiată de cea a escitalopramului 96.697% (Tabelul 

70), și aproape identică cu cea a clozapinei 96.06% (Tabelul 73).   

Compusul natural trigoneline este substrat pentru glicoproteina P, dar nu este 

inhibitor pentru glicoproteina PI sau glicoproteina P II (Tabelul 81). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al acestui compus natural calculat pentru om este de 

log -0.758 L/Kg (Tabelul 81), acest medicament are un volum de distribuție scăzut, 

în contrast cu medicamentele utilizate în clinică studiate anterior (Tabelul 70-73).  

Fracția nelegată de proteină a compusului trigoneline este de 0.857 (Tabelul 

81), acest compus natural are o fracție nelegată prezisă mai mare decât cea prezisă 

pentru medicamentele despre care am discutat anterior (Tabelul 70-73).  

Permeabilitatea barierei hematoencefalică prezisă pentru compusul natural 

trigoneline este logBBB = -0.234 (Tabelul 81), această valoare este puțin mai mică 

decât cea prezisă pentru  antidepresivul escitalopram (Tabelul 70).  

Permeabilitatea CMS prezisă a trigonelinei este slabă logPD -2.739 (Tabelul 

81), această valoare prezisă este mult mai mică decât cea prezisă pentru 
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medicamentele antipsihotice respectiv antidepresive, prezentate anterior (Tabelul 

70-73). 

(iii) Metabolism 

Acest compus nu este substrat sau inhibitor pentru nici unul din subtiputile 

citocromului P450 pentru care s-au făcut predicțiile. (Tabelul 81).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al compusului tigoneline este  log 0.378 ml/min/kg, acesta 

are un clearance mult mai rapid decât al medicamentelor utilizate în clincă 

prezentate anterior. Acest compus nu este substrat pentru transportorul OCT2 

(Tabelul 81).   

(v) Toxicitate 

Compusul natural trigoneline nu prezintă hepatotoxicitate, toxicitate AMES și 

toxicitate Minnow. Acest compus nu este inhibitor pentru hERG I și II. Acest compus 

natural este toxic pentruT. Pyrifotmis (Tabelul 81).  

Doza maximă tolerată prezisă pentru om pentru acest compus este de log 

0.743 mg/kg/zi (Tabelul 81), această valoare este considerată mare, medicamentul 

cu cea mai apropiată valoare de a compusului natural dintre cei studiați de noi este 

fluoxetina (Tabelul 71). 

Valoarea LD 50 pentru acest compus este 1.878 mol/kg (Tabelul 81), mai 

mică decât a medicamentelor utilizate în clinică testate de noi (Tabelul 70-73).  

LOAEL-ul acestui compus natural este de log 0.454 mg/kg_bw/zi (Tabelul 

81), doza cea mai mică la care acest compus determină apariția unui efect advers 

prezisă este mai mică față de cea prezisă pentru medicamentele utilizate în clinică 

preentate anterior (Tabelul 70-73). 
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Tabelul 81: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural trigoneline 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -1.931 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.124 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 96.44 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.736 log Kp 

A glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) -0.758 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.857 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.234 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.739 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.378 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.743 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.878 mol/kg 

T LOAEL 0.454 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate -0.323 log ug/L 

T Minnow toxicitate 2.536 log mM 
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2.4.13. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural lavandulil 

acetat 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul lavandulil acetat, sunt 

prezentate în tabelul 82.  

(i) Absorbția 

Rezultatelor prezise pentru lavandulil acetat arată că acesta are o solubilitate 

în apă ridicată logS= -2.972 mol/L (Tabelul 82) această moleculă este mai solubilă 

în apă decât comușii medicamentoși prezentați (Tabelul 70-73).  

 Permeabilitatea Caco2 a lavandulil acetatului este ridicată  log Papp 1.433 

10-6  cm/s (Tabelul 82), această valoare prezisă, este apropiată de cea a 

antidepresivului escitalopram (Tabelul 70), și de cea a antipsihoticului haloperidol 

(Tabelul 72). 

Absorbția intestinală a acestui compus natural este de 95.16% (Tabelul 82), 

absorbția intestinală a lavandulil acetatului este foarte apropiată de cea a 

escitalopramului (Tabelul 70) și de cea a neurolepticului clozapină (Tabelul 73).  

Lavandulil acetatul nu este substrat sau inhibitor pentru glicoproteina , 

respectiv glicoproteina P I și P II (Tabelul 82). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al lavandulil acetatului pentru om este  de log 0.06 L/Kg 

(Tabelul 82), acest compus are un volum de distribuție mediu, în disconcordanță cu 

cel al medicamentelor prezentate anterior (Tabelul 70-73).  

Fracția nelegată de proteină a lavandulil acetatului este de 0.450 (Tabelul 

82), acest compus natural are o fracție nelegată prezisă mai mare decât cea prezisă 

pentru medicamentele utilizate în clinică prezentate anterior (Tabelul 70-73).  

Permeabilitate barierei hematoencefalică prezisă pentru lavandulil acetat 

logBBB = 0.565 (Tabelul 82), această valoare este apropiată de cea prezisă pentru 

fluoxetină (Tabelul 71) și pentru clozapină (Tabelul 73) și este mai mare decât cea 

prezisă pentru neurolepticul haloperidol (Tabelul 72) și de cea prezisă pentru 

antidepresivul escitalopram (Tabelul 70).  
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Permeabilitatea CMS prezisă pentru acest compus este logPD -2.373 

(Tabelul 82), aceast compus are o permeabilitate a sistemului nervos central mai 

mică decât a floxetinei, haloperidolului, clozapinei sau escitalopramului. (Tabelul 70-

73). 

(iii) Metabolism 

Acest compus nu este substrat pentru CYP3A4 și CYP2D6. De asemenea 

lavandulil acetatul nu este inhibitor pentru CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4 

și CYP2D6 (Tabelul 82).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al lavandulil acetat-ului este de log 0.662 ml/min/kg 

(Tabelul 82), acesta este similar cu clearance-ul total al antidepresivului fluoxetină 

log 0.694 ml/min/kg (Tabelul 71) și al antipsihoticului clozapină log 0.658 ml/min/kg 

(Tabelul 73). Acest compus nu este substrat pentru OCT2 (Tabelul 82).   

(v) Toxicitate 

Lavandulil acetat nu prezintă hepatotoxicitate (spre deosebire de 

medicamentele fluoxetină, clozapină și haloperidol), toxicitate AMES și toxicitate 

Minnow (Tabelul 82). Acest compus nu este inhibitor pentru hERG I și hERG II 

(Tabelul 82). Toți compușii medicamentoși prezentați anterior sunt inhibitori pentru 

hERG II (Tabelul 70-73).  

Acest compus natural inhibă creșterea T. Pyrifotmis (Tabelul 82). Doza 

maximă tolerată pentru om prezisă pentru acest compus  este de log 0.626 mg/kg/zi 

(Tabelul 82), această valoare este considerată mare și este apropiată de cea a 

antidepresivului fluoxetină (Tabelul 71).  

Valoarea LD 50 pentru acest compus natural este 1.721 mol/kg (Tabelul 82), 

mai mică decât cea a fluoxetinei, haloperidolului, escitalopramului și clozapinei 

(Tabelul 70-73)..  

Doza minimă la care lavandulil acetatul poate determina apariția unui efect 

advers prezisă este log 2.158 mg/kg_bw/zi (Tabelul 82), aceasta este mult mai mare 

decât cea a medicamentelor prezentate mai sus (Tabelul 70-73). 

 



226 
 

Tabelul  82: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural lavandulil acetat 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.972 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  1.433 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 95.165 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -1.837 log Kp 

A glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.06 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.45 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.565 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.373 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.662 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.626 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.721 mol/kg 

T LOAEL 2.158 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 1.154 log ug/L 

T Minnow toxicitate 0.819 log mM 
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2.4.14. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural luteolin 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul luteolin, sunt prezentate în 

tabelul 83.  

(i) Absorbția 

Rezultatele prezise pentru luteolin arată că acesta are o solubilitate în apă 

ridicată logS= -3.094 mol/L (Tabelul 83), această moleculă este mai solubilă decât 

comușii medicamentoși prezentați (Tabelul 70-73), dar solubilitatea în apă a acestui 

compus este apropiată de cea a antipsihoticului clozapină (Tabelul 73).  

  Permeabilitatea Caco2 a acestui compus este scăzută log Papp 0.096 10-6  

cm/s (Tabelul 83), această valoare prezisă, este în cotradicție cu cea a compușilor 

medicamenoși escitalopram, fluoxetină, clozapină și haloperidol (Tabelul 70-73). 

  Absorbția intestinală a acestui compus natural este de 81.13% (Tabelul 83) 

absorbția intestinală a compusului luteolin este mai scăzută decât a compușilor 

medicamentoși ceal mai mic grad de absorbție intestinală a compușilor 

medicamentoși fiind de 89.385  pentru antipsihoticul haloperidol (Tabelul 72).  

Luteolin este substrat pentru glicoproteina P, acest compus nu este inhibitor 

al glicoproteinelor P I și P II (Tabelul 83). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al luteolinului prezis pentru om este  de log 1.153L/Kg 

(Tabelul 83), acest compus are un volum de distribuție mare, cu o valoare a VDss 

asemănătoare cu cea a antidepresivului fluoxetină (Tabelul 71). 

Fracția nelegată de proteină a compusului luteolin este 0.168 (Tabelul 83), 

acest compus natural are o fracție nelegată prezisă mai mică decât cea a 

neurolepticului clozapină dar apropiată de aceasta (Tabelul 73). 

Luteolin are o putere scăzută de a penetra bariera hematoencefalică acest 

compus are valoarea prezisă logBBB = -0.907 (Tabelul 83), această valoare este 

mult mai mică decât cea prezisă pentru fluoxetină, clozapină, haloperidol și 

escitalopram (Tabelul 70-73).  

Permeabilitatea CMS prezisă pentru compusul luteolin este logPD -2.251 

(Tabelul 83), aceast compus are o permeabilitate a sistemului nervos central mică, 
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față de cea prezisă pentru compușii medicamentoși  floxetină, escitalopram, 

clozapină, sau haloperidol. (Tabelul 70-73). 

(iii) Metabolism 

Luteolin nu este substrat pentru CYP3A4 și CYP2D6. Dar este inhibitor 

pentru CYP2C9. (Tabelul 83).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al luteolinului este de log 0.495 ml/min/kg, acest compus 

are nevoie de o perioadă mai mică de timp decât medicamentele cu care îl 

comparăm pentru a ieși din sistem.  

Acest compus natural nu este substrat pentru OCT2 (Tabelul 83).   

(v) Toxicitate 

Luteolin nu prezintă hepatotoxicitate (Tabelul 83), spre deosebire de 

medicamentele fluoxetină, clozapină și haloperidol (Tabelul 70-73), toxicitate AMES 

și toxicitate Minnow (Tabelul 83).  

Acest compus nu este inhibitor pentru hERG I și hERG II (Tabelul 83), toți 

compușii medicamentoși prezentați anterior sunt inhibitori pentru hERG II 

(Tabelul70-73). Acest compus natural inhibă creșterea T. Pyrifotmis (Tabelul 83).  

Doza maximă tolerată pentru om prezisă pentru acest compus  este de log 

0.499 mg/kg/zi (Tabelul 83), această valoare este apropiată de cea a 

antidepresivului fluoxetină (Tabelul 71).  

Valoarea LD 50 pentru acest compus natural este 2.455 mol/kg (Tabelul 83), 

doza letală 50 a acestui compus este apropiată cea a fluoxetinei, haloperidolului, 

escitalopramului și clozapinei (Tabelul 70-73).  

Doza minimă la care luteolin poate determina apariția unui efect advers 

prezisă este log 2.409mg/kg_bw/zi (Tabelul 83), aceasta este mult mai mare decât 

cea a compușilor medicamentoși mai sus menționați (Tabelul 70-73). 

 

 



229 
 

Tabelul  83: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul luteolin 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -3.094 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  0.096 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 81.13 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.735 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 1.153 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.168 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.907 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.251 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.495 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.499 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.455 mol/kg 

T LOAEL 2.409 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.326 log ug/L 

T Minnow toxicitate 3.169 log mM 
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2.4.15. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural germacrene 

D 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural germacrene D, sunt 

prezentate în tabelul 84. 

(i) Absorbția 

Rezultatele prezise pentru acest compus natural arată că acesta are o 

solubilitate în apă moderată log -5.682 mol/L (Tabelul 84), acest compus natural 

este mai puțin solubil în apă decât medicamentele discutate anterior (Tabelul 70-

73), însă ca și în cazul medicamenelor acest compus prezintă o solubilitate în apă 

medie. 

  Permeabilitatea Caco2 a compusului germacrene D este ridicată, log Papp 

1.43610-6  cm/s (Tabelul 84), această valoare prezisă, este apropiată de cea prezisă 

pentru antidepresivului escitalopram (Tabelul 70) și de cea prezisă pentru  

antipsihoticului haloperidol (Tabelul 72). 

  Acest compus natural are o absorbție intestinală de 95.59% (Tabelul 84), 

această valoare este foarte apropiată de cea prezisă pentru medicamentului 

neuroleptic clozapină 96.06%  (Tabelul 73) și de cea prezisă pentru antidepresivul 

escitalopram 96.697% (Tabelul 70).  

Compusul natural germacerene D nu este substrat sau inhibitor pentru 

glicoproteinele P  (Tabelul 84). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție prezis al compusului natural germacrene D este 

condsiderat ridicat log 0.544 L/Kg (Tabelul 84), cu toate aceștia volumul de 

distribușie al compușilor medicamentoși prezentați anteriorv (Tabelul 70-73) este 

mai ridicat decât cel al acestui compus natural. 

Fracția nelegată de proteină a compusului germacrene D este de 0.261 

(Tabelul 84), acest compus naturalare o fracție nelegată prezisă similară cu fracția 

nelegată de proteină prezisă pentru antipsihoticul clozapină (Tabelul 73).  
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Acest compus natural are o foarte bună permeabilitate a barierei 

hematoencefalice logBBB = 0.723 (Tabelul 84), această valoare este apropiată de 

cea prezisă pentru antipsihoticul clozapină logBB 0.69 (Tabelul 73). 

 Permeabilitatea CMS prezisă pentru germacrene D este logPD -2.138 

(Tabelul 84), aceasta este mai mică decât cea a medicamentelor folosite drept 

comparație pentru acest compus natural (Tabelul 70-73). 

(iii) Metabolism 

Acest compus natural nu este substrat sau inhibitor pentru citocromi P450 

studiați în acest model (Tabelul 84).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total prezis al compusului germacrene D este de log 1.42 

ml/min/kg,acest compus natural are nevoie de o perioadă mai lungă de timp pană 

la eliminarea totală din organism decât medicamentele prezentate. Acest compus 

nu este substrat pentru  OCT2 (Tabelul 84).   

(v) Toxicitate 

Spre deosebire de medicamentele discutate, acest compus natural nu 

prezintă hepatotoxicitate și nu este inhibitor pentru hERG II. Germacrene D, la fel 

ca și compușii medicamentoși discutați nu prezintă toxicitate AMES sau Minnow, 

dar dă toxicitate T. Pyriformis (Tabelul 84).  

Doza maximă de tolerabilitate pentru om prezisă pentru acest compus  este 

de log 0.497 mg/kg/zi (Tabelul 84), această doză este considerată mare, această 

doză este apropiată de cea a medicamentului utilizat în tratamentul depresiei, 

fluoxetină (Tabelul 71).  

LD50-ul acestui compus natural este de 1.634 mol/kg (Tabelul 84), acesta 

este mai mic decât cel al medicamentelor prezentate (Tabelul 70-73).    

Referitor la LOAEL acestui compus natural îî este prezisă o doza de,  log 

1.413 mg/kg_bw/zi (Tabelul 84) această valoare se încadrează în plaja de valori a 

compușilor medicamentoși prezentați (Tabelul 70-73). 
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Tabelul  84: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul germanacrene D 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -5.682 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  1.436 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 95.59 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -1.429 log Kp 

A glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A glicoproteina I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.544 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.261 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.723 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.138 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 1.42 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.497 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.634 mol/kg 

T LOAEL 1.413 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 1.671 log ug/L 

T Minnow toxicitate 0.257 log mM 
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2.4.16. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural 1,8 cineol 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural 1,8 cineol (eucaliptol), 

sunt prezentate în tabelul 85. 

(i) Absorbția 

Acest compus natural, eucaliptol are este solubil în apă în apă de log -2.63 

mol/L, aceast compus este mai solubil în apă decât antipsihoticele și antidepresivele 

prezentate anterior.  

  1,8 cineolul este un compus cu o permeabilitate ridicată a stratului celular 

Caco2, log Papp 1.485 10-6  cm/s (Tabelul 85), această valoare prezisă este 

apropiată de permeabilitatea Caco2, prezisă pentru escitalopram (Tabelul 70), 

respectiv pentru haloperidol (Tabelul 72). 

Absorbția intestinală a compusului eucaliptol este de 96.505% (Tabelul 85), 

această valoare este foarte aproape identică cu valoarea prezisă pentru 

medicamentul utilizat în tratamentul depresiei, escitalopram (Tabelul 70), și pentru 

neurolepticul clozapină (Tabelul 73).   

Acest compus natural este substrat pentru glicoproteina P, dar spre 

deosebire de medicamentele utilizate în clinică prezentate anterior, acest compus 

natural nu inhibă glicoproteina P I respectiv glicoproteina P II (Tabelul 85). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al compusului 1,8 cineol pentru om este de log 0.491 

L/Kg (Tabelul 85), acest compus are un volum de distribuție considerat ridicat, dar 

acesta este mai scăzut decât cel al medicamentelor prezentate (Tabelul 70-73). 

Fracția nelegată de proteină compusului eucaliptol este de 0.553 (Tabelul 

85), acest compus natural are o fracție nelegată prezisă mai mare decât cea prezisă 

pentru medicamentele utilizate în tratamentul depresiei, respectiv schizofreniei 

discutate anterior (Tabelul 70-73). 

Permeabilitatea BBB prezisă pentru acest compus natural este  logBBB = 

0.368 (Tabelul 85), această valoare este apropiată de cea prezisă pentru 

antipshoticul haloperidol (Tabelul 72).Permeabilitatea CMS a compusului natural 

eucaliptol prezisă este  logPD -2.972 (Tabelul85), aceasta valoare indică faptul că 
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acest compus natural este slab permeabil pentru CNS, spre deosebire de 

medicamentele discutatea anterior, cu o puterinică permeabilitate a CNS (Tabelul 

70-73). 

(iii) Metabolism 

Compusul natural eucaliptol nu este substrat sau inhibitor pentru citocromii 

P450 studiați în acest model predictiv ADMET (Tabelul 85).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al acestui compus natural este log 1.009 ml/min/kg 

(Tabelul85), acest compus natural are un clearance total asemănător cu cel al 

medicamentului utilizat în clinică haloperidol (Tabelul 72).  

Acest compus, eucaliptol, nu este substrat pentru transportorul OCT2 

(Tabelul 85).   

(v) Toxicitate 

Acest compusul natural numit 1,8 cineol, la fel ca și compușii medicamentoși 

nu prezintă toxicitate AMES și toxicitate Minnow, dar prezintă toxicitate T. Pyrifotmis 

(tabelul 85). 

 Spre deosebire de compușii medicamentoși compusul natural eucaliptol-ul 

nu prezintă hepatotoxicitate și nu este inhibitor pentru hERG I sau hERH II (Tabelul 

85).  

Doza maximă de tolerabilitate pentru om prezisă pentru acest compus 

natural este de log 0.553 mg/kg/zi (Tabelul85), această valoare este considerată 

mare și este foarte apropiată de valoarea prezisă îentru antidepresivul fluoxetină 

(Tabelul71).  

Doza letală 50% pentru acest compus, 1,8 cineol, este 2.01 mol/kg (Tabelul 

85), aceasta este apropiată de LD50-ul prezis pentru medicamentele discutate 

(Tabelul 70-73).  

LOAEL este de log 2.029 mg/kg_bw/zi (Tabelul 85), acest compus are o doză 

minimă la care se observă apariția unui efect advers mai mică decât medicamentele 

discutate anterior (Tabelul 70-73). 
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Tabelul 85: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural 1,8 cineol. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.63 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.485 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 96.505 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.437 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.491 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.553 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.368 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.972 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 1.009 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.553 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.01 mol/kg 

T LOAEL 2.029 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.171 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.735 log mM 
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2.4.17. Rezultate In silico ADMET pentru compusul α-teripenol 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural α-teripenol sunt 

prezentate în tabelul 86. 

(i) Absorbția 

Compusul natural α-teripenol, este solubil în apă log -2.039 mol/L (Tabelul 

86), aceast compus natural are o solubilitate în apă mai ridicată decât cea a 

medicamentelor prezentate (Tabelul 70-73). 

  Permeabilitatea stratului celular Caco2 a acestui compus este prezisă la o 

valoare log Papp 1.487 10-6  cm/s (Tabelul 86), această valoare prezisă idică o 

permeabilitate ridicată, asemănătoare cu a antidepresivului escitalopram (Tabelul 

70). 

  Absorbția intestinală a acestui compus natural este de 94.183% (Tabelul 86), 

această valoare indică o absorbșie intestinală ridicată, aceasta este apropiată de 

cea a medicamentelor mai sus menționate (Tabelul 70-73). 

Acest compus, α- terepenol, este substrat pentru glicoproteina P. Spre 

deosebire de medicamentle utilizate în clinică prezentate anterior acest compus 

natural nu este inhibitor pentru glicoproteina P I respectiv PII  (Tabelul 86). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al acestui compus natural, prezis, este  de log 0.207 

L/Kg (Tabelul 86), acest compus, are un volum de distribuție mediu, medicamentele 

pentru care am efetctuat predicții admet au un volum de distribușie ridicat (Tabelul 

70-73).   

Fracția nelegată de proteină a compusului α-terepenol este estimată la  0.565 

(Tabelul 86), acest compus natural are o fracție nelegată prezisă, mai mare decât 

cea prezisă pentru medicamentele prezentate (Tabelul 70-73).  

Rezultatele prezise arată că acest compus natural este permeabil prin BBB, 

permeabilitate a barierei hematoencefalică prezisă logBBB = 0.305 (Tabelul 86), 

această valoare predictivă este apropiată de cea prezisă pentru antipsihoticul 

haloperidol (Tabelul 72). În ceea ce privește  permeabilitatea CMS  a α-terepenol-
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ului aceasta este prezisă la o valoare logPD -2.807 (Tabelul 86), acesta indică o 

putere slaba de a penetra CNS, toate medicamntele testate, sunt permeabile pentru 

CNS. (Tabelul 70-73). 

(iii) Metabolism 

Compusul natural α-terepenol nu este substrat sau inhibitor al citocromilor P450 

(Tabelul 86).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al acestui compus natural, calculat este de log 1.219 

ml/min/kg (Tabelul 86), acesta este mai mare decât clearance-ul total al 

medicamentelor testate de noi (Tabelul 70-73). Acest compus natural nu este 

substrat renal OCT2 (Tabelul 86).   

(v) Toxicitate 

Compusul natural α-terepenol nu prezintă toxicitate AMES și toxicitate 

Minnow dar prezintă toxicitate T. Pyrifotmis (Tabelul 86), la fel ca și medicamentele 

testate de noi (Tabelul 70-73).  

Acest compus natural spre deosebire de medicamentele testate de noi nu 

prezintă hepatotoxicitate, și nu este inhibitor pentru hERG I ,hERG II (Tabelul 86).  

Doza maximă de tolerabilitate a acestui compus natural prezisă pentru om 

prezisă este de log 0.886 mg/kg/zi (Tabelul 86), această valoare este considerată 

mare, și este mai mare decât cea  a medicamentelor mai sus menționate (Tabelul 

70-73). 

Doza letală pentru 50% din șobolanii testați prezisă pentru compusul α- 

terepenol este 1.923 mol/kg (Tabelul 86), aceasta este mai mică decât a compușilor 

medicamentoși (Tabelul 70-73).  

LOAEL-ul acestui compus este de log 1.945 mg/kg_bw/zi (Tabelul 86), doza 

minimă la care se observă apariția unui efect advers prezisă, este mai mare decât 

cea a medicamentelor testate de noi, cea mai apropiată valoare de  cea a acestui 

compus este cea a escitalopramului (Tabelul 70). 
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Tabelul 86: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural α-teripenol. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.039 log mol/L 

A  Permeabilitatea Caco2  1.487 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 94.183 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.418 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.207 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.565 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.305. log BB 

D Permeabilitatea CNS  -2.807 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 1.219 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.886 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 1.923 mol/kg 

T LOAEL 1.945 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Da Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.008 log ug/L 

T Minnow toxicitate 1.8 log mM 
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2.4.18. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural acid elagic 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural acid alagic, sunt 

prezentate în tabelul 87. 

(i) Absorbția 

Acest compus natural, acid elagic este un compus solubil în apă, acest 

compus prezintă o valoare prezisă log -3.181 mol/L (Tabelul 87), acest compus 

natural are o solubilitate în apă apropiată de cea a antipsihoticului clozapină 

(Tabelul 73), acest compus medicamentos este cel mai solubil în apă, dintre 

compușii medicamentoși studiați.  

  Permeabilitatea Caco2 prezisă pentru acest compus natural este redusă, log 

Papp 0.335 10-6 cm/s (Tabelul 87), medicamentele studiate de noi au o 

permeabilitate a stratului celular Caco2 ridicată (Tabelul 70-73).  

  Absorbția intestinală a acidului elagic este de 86.684% (Tabelul 87), această 

valoare este apropiată de cea a antipsihoticului haloperidol (Tabelul 72).   

Acest compus natural este substrat pentru glicoproteina P, spre deosebire 

de medicamentele mai sus menționate acidul elagic nu este și inhibitor pentru 

aceste glicoproteine (Tabelul 87). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al acestui compus prezis este log 0.375 L/Kg (Tabelul 

87), acest compus natural are un volum de distribuție mediu, spre deosebire de 

compușii medicamentoși studiați al căror volum de distribuție prezis este mare, 

având valori mai mari de log 1 L/Kg (Tabelul 70-73). 

Fracția nelegată de proteină a acestui compus natural, acid elagic este de 

0.083 (Tabelul 87), acest compus natural are o fracție nelegată prezisă similară cu 

cea a medicamentelor fluoxetină (Tabelul 71), haloperidol (Tabelul 72) și 

escitalopram (Tabelul 70). 

Acidul elagic nu este capabil să penetreze bariera hematoencefalică, 

valoarea prezisă logBBB = -1.272 (Tabelul 87), indică acest lucru, de asemenea 

acest compus nu poate penetra nici sistemul nervos central, logPD -3.533 (Tabelul 
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87), aceste predicții indică că acest compus nu poate acționa la nivelul SNC, spre 

deosebire de medicație (Tabelul 70-73). 

(iii) Metabolism 

Acest compus natural nu este substrat pentru citocromul CYP3A4  și 

CYP2D6 (Tabelul 87). Acest compus este inhibitor pentru CYP1A2 (Tabelul 87), 

similar cu fluoxetina (Tabelul 71), clozapina (Tabelul 73) și escitalopram (Tabelul 

70). 

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al compusului natural acid elagic este de log 0.537 

ml/min/kg (Tabelul 87), acest clearance este apropiat de cel al clozapinei (Tabelul 

73) și de cel al fluoxetinei (Tabelul 71). Acest compus natural nu este substrat renal 

OCT2 (Tabelul 87).   

(v) Toxicitate 

Acidul elagic la fel ca medicamentele studiate nu prezintă toxicitate AMES și 

toxicitate Minnow, prezintă toxicitate T. Pyrifotmis. Spre deosebire de medicație 

acest compus natural nu este hepatotoxic și nu inhibă hERG I și II (Tabelul 87). 

Doza maximă de tolerabilitate  pentru om prezisă pentru acest compus este 

log 0.476 mg/kg/zi (Tabelul 87), puțin mai mică decât cea a fluoxetinei (Tabelul 71).  

LD 50 prezis pentru acidul elagic este 2.399 mol/kg (Tabelul 87), similar cu 

cel al medicamentelor pentru care am prezis ADMET (Tabelul 70-73). LOAEL-ul 

prezis este de log 2.698 mg/kg_bw/zi (Tabelul 87), acesta predicție indică un LOAEL 

mai mare decât al medicației (Tabelul 70-73). 
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Tabelul 87: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul naural acid elagic. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -3.181 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  0.335 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 86.684 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.735 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina  PI inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.375 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.083 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -1.272 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -3.533 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.537 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.476 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.399 mol/kg 

T LOAEL 2.698 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.295 log ug/L 

T Minnow toxicitate 2.11 log mM 
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2.4.19. Rezultate In silico ADMET pentru compusul  natural acid ursolic  

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural acid ursolic sunt 

prezentate în tabelul 88. 

(i) Absorbția 

Rezultatele prezise pentru acest compus naturalarată că acesta are o 

solubilitate în apă de log -3.072 mol/L (Tabelul 88), această valoare reprezintă o 

solubilitate în apă ridicată, similară cu cea a neurolepticului clozepină (Tabelul 73).  

  Permeabilitatea Caco2 a compusului natural acid ursolic este de log Papp 

1.171 10-6  cm/s (Tabelul 88), această valoare prezisă, exprimă o permeabilitate 

ridicată a moleculei pentru linia celulară Caco2, similară cu cea a medicamentului 

clozapină (Tabelul 73). 

  Absorbția intestinală a acestui compus este de 100% (Tabelul 88), mai mare 

decât cea prezisă pentru medicamente (Tabelul 70-73). 

Acest compus natural nu este substrat sau inhibitor pentru glicoproteina 

Prespectiv inhibitor pentru P I și P II (Tabelul 88). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al acidului ursolic este  de log -1.088 L/Kg (Tabelul 88), 

acest compus are volumul de distribuție scăzut, în contradicție cu medicamentele 

foliste (Tabelul 70-73).   

Fracția nelegată de proteină prezisă a acidului ursolic este de 0, acest 

compus natural se leagă în proporție de 100% de proteinele plasmatice (Tabelul 

88). 

Acest compus natural are o permeabilitate a barierei hematoencefalice 

similară cu cea a antidepresivului escitalopram (Tabelul70), valoare prezisă pentru 

acidul ursolic este logBBB = -0.141 (Tabelul 88).  

Permeabilitatea sistemului nervos central a acestui compus natural prezisă 

este similară cu cea a clozapinei (Tabelul 73) compusul natural acid ursolic are o 

valoare prezisă logPD -1.187 (Tabelul 88), aceasta este ma mare decât a floxetinei, 

haloperidolului sau escitalopramului. (Tabelul 70-72). 



243 
 

(iii) Metabolism 

Acest compus natural este substrat pentru citocromul CYP3A4. Referitor la 

inhibiția citocromilor P450 acest compus natural nu este inhibitor al acestora 

(Tabelul 88).  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al acestui compus natural este foarte mic log 0.083 

ml/min/kg, acest compus are un clearance mult mai rapid decât cel al medicației. 

Acidul ursolic nu este substrat pentru OCT2 (Tabelul 88).   

(v) Toxicitate 

Acest compus natural se aseamănă cu medicația prin faptul că nu prezintă 

toxicitate AMES, este hepatotoxic, inhibă creșterea T. Pyrifotmis și are o doza letală 

50 pentru șobolani (acid ursolic= 2.346mol/kg) similară cu cea a medicației utilizată 

în tratamentul patologiilor psihiatrice (Tabelul 88).  

Acest compus natural diferă de medicație prin faptul că prezintă toxicitate 

Minnow, nu este inhibitor pentru hERG I sau hERG II, iar LOAEL-ul acestui compus 

prezis este la o doză mai mare decât cea a medicației, LOAEL= log 2.054 

mg/kg_bw/zi (Tabelul 88). 
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Tabelul  88: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural acid ursolic. 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -3.072 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  1.171 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 100 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.735 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) -1.088 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -0.141 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.187 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.083 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.199 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.346 mol/kg 

T LOAEL 2.054 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Da Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.285 log ug/L 

T Minnow toxicitate -0.787 log mM 
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2.4.20. Rezultate In silico ADMET pentru compusul quercitină 

Rezultatele in silico ADMET prezise pentru compusul natural quercitină sunt 

prezentate în tabelul 89. 

(i) Absorbția 

Acest compus natural are o solubilitate prezisă medie, logS -2.925 mol/L 

(Tabelul 89), medicamentul utilizat în clinică cu solubilitatea în apă prezisă, cea mai 

apropiată de acest compus este cea a antipsihoticului clozapină (Tabelul 73).   

Compusul natural quercitină are o slabă permeabilitate a stratului celolar 

Caco2, log Papp -0.229 10-6  cm/s (Tabelul 89), această valoare prezisă, este mai 

mică decât cea a medicației testate de noi prin tehnici in silico ADMET (Tabelul 70-

73). 

Acest compus natural are o absorbție intestinală prezisă ridicată, 77.207% 

(Tabelul 89), cu toate accestea medicamentele escitalopram (Tabelul 70), clozapină 

(Tabelul 73), haloperidol (Tabelul 72) respectiv fluoxetină (Tabelul 71), au o 

permeabilitate intrstinală mai ridicată decât compusul natural quercitină.  

Quercitina, este substrat pentru glicoproteina P, acest compus natural nu 

este inhibitor pentru glicoproteina P I sau P II (Tabelul 89). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție prezis pentru acest compus natural este ridicat log 

1.559 L/Kg (Tabelul 89), acest compus are un volum de distribuție prezis ridicat fată 

de cel al medicamentelor testate (Tabelul 70-73).   

Fracția nelegată de proteină a compusului natural quecitină este de 0.206 

(Tabelul 89), acest compus natural are o fracție nelegată de proteină foarte 

aproapiată de cea a neurolepticului clozapină (Tabelul 73).   

Acest compus nu este permeabil prin bariera hematoencefalică logBBB = -

1.098, sau prin sistemul nervos logPD -3.065 (Tabelul 89). 

(iii) Metabolism 

Acest compus natural este inhibitor pentru CYP1A2 (Tabelul 89), similar cu 

medicamentele clozapină, fluoxetină și escitalopram (Tabelul 70-73).  
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(iv) Excreție 

Clearance-ul total al acestui compus natural este de log 0.407 ml/min/kg 

(Tabelul 89), acest compus natural se elimină mai rapid din organism decât 

medicamentele testate cu ajutorul in silico ADMET (Tabelul 70-73). Acest compus 

natural nu este substrat renal OCT2 (Tabelul 89).   

(v) Toxicitate 

Referitor la toxicitate, compusul natural quercitină, se aseamană cu 

medicamentele utilizate în clinică prin faptul că: nu prezintă toxicitate AMES, nu 

prezintă toxicitate Minnow, doza maximă tolarată pentru om a acestui compus 

natural este log 0.499 mg/kg/zi, acest compus natural are o doză maximă tolerată 

pentru om similară cu cea a antidepresivului fluoxetină; 

 Doza letală 50 prezisă pentru șobolani este apropiată cu cea a medicației 

LD50 quercitină= 2.471 mol/kg (Tabelul 89). 

 Spre deosebire de medicamentele utilizate în clinică testate de noi, acest 

compus natural nu prezintă hepatotoxicitate, nu este inhibitor pentru hERG I sau 

hERG II, iar doza la care se observă apariția unui efect advers prezisă pentru 

quercitină este de log 2.612 mg/kg_bw/zi, aceasta este mai mare decât cea a 

medicamentelor pentru care am aplicat in silico ADMET (Tabelul 89). 
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Tabelul 89: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural quercitină 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -2.925 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  -0.229 log Papp in 10-6  cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 77.207 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.735 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Da Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 1.559 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.206 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  -1.098 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -3.065 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Nu Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.407 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) 0.499 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.471 mol/kg 

T LOAEL 2.612 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.288 log ug/L 

T Minnow toxicitate 3.721 log mM 
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2.4.21. Rezultate In silico ADMET pentru compusul natural perlolirine 

Rezultatele in silico ADMET pentru compusul natural perlolirine sunt 

prezentate în tabelul 90 

(i) Absorbția 

Acest compus natural este solubil în apă, log -3.978 (Tabelul 90). 

Solubilitatea în apă prezisă pentru compusul natural perlolirine este similară cu cea 

prezisă pentru neurolepticul clozapină (Tabelul 73).  

Compusul natural perlolirine, are o permeabilitate a stratului celular Caco2 

medie, log Papp 0.798 10-6 cm/s (Tabelul 90), compușii utilizați în tratamentul 

schizofreniei și al depresiei au o permeabilitate ridicată a stratului celular Caco2.  

Acest compus natural are o absorbție intestinașă de 95.333% (Tabelul 90), 

perlolirine are o absorbție intestinală, similară cu cea a neurolepticului clozapină 

(Tabelul 73) și cu cea a antidepresivului escitalopram (Tabelul 70). Compusul 

natural perlolirine nu este substrat sau inhibitor pentru pentru glicoproteinele P 

(Tabelul 90). 

(ii) Distribuția 

Volumul de distribuție al acestui compus natural este ridicat, log 0.651 L/Kg 

(Tabelul 90), volumul de distribuție al medicamentelor testate in silico, este ridicat 

față de cel al compusului natural perlolirine . 

Fracția nelegată de proteină prezisă pentru compusul perlolirine esde de 

0.256 (Tabelul 90), acest compus natural are o fracție nelegată de proteină similară 

cu cea prezisă pentru antipsihoticul clozapină (Tabelul 73), la fal ca și clozapina 

acest compus natural are o fracție nelegată de proteină mai mare decât cea a 

medicamentelor fluoxetină ((Tabelul 71), escitalopram (Tabelul 70) sau haloperidol 

(Tabelul 72).  

Rezultatele in silico arată că acest compus natural, perlolirine este permeabil 

prin bariera hematoencefalică, valoare prezisă logBB 0.411 (Tabelul 90),  aceasta 

este mai mare decât cea a antipsihotiului haloperidol (Tabelul 72) și a 

antidepresivuui escitalopram (Tabelul 70), dar mai mică decât cea prezisă pentru 

neurolepticul clozapină (Tabelul  73) și antidepresivul fluoxetină (Tabelul 71).  
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Referitor la premeabilitatea sistemului nervos central, predicția ADMET arată 

că acest compus natural, perlolirine este permeabil, logPD -1.882 (Tabelul 90), 

compușii medicamentoși înainte menționați au însă o permeabilitate mai mare 

pentru sistemul nervos central (Tabelul 70-73). 

 (iii) Metabolism 

Perlolirine este substrat pentru CYP3A4 (Tabelul 90) la fel ca toate 

medicamentele studiate (Tabelul 70-73). Refiritor la puterea de inhibiția asupra 

citocromilor P450, acest compus natural inhibă CYP1A2, CYP2C19 și CYP3A4 

(Tabelul 90). Medicamentele clozapină (Tabelul 73), fluoxetină (Tabelul 71) și 

escitalopram (Tabelul 70) sunt inhibitoare CYP1A2; medicamentul haloperidol 

(Tabelul 72) este inhibitor pentru CYP3A4; fluoxetina (Tabelul 71) este inhibitor 

pentru CYP2C19.  

(iv) Excreție 

Clearance-ul total al compusului natural perlolirine este de log 

0.507ml/min/kg (Tabelul 90), acesta este similar cu clearance-ul total al 

antidepresivului fluoxetină (Tabelul 71) și cu clearance-ul total prezis pentru 

colzapină (Tabelul 73). Acest compus natural nu este substrat pentru transportorul 

OCT2 (Tabelul 90).   

(v) Toxicitate 

La fel ca în cazul compușilor medicamentoși compusul natural perlolirine nu 

prezintă toxicitate AMES și toxicitate Minnow. Acest compus natural este toxic 

pentru T. Pyriformis, toși compușii medicamentoși studiați sunt toxici pentru T. 

Pyriformis (Tabelul 90).  

Doza maximă tolerată a acestui compus este log -0.348 mg/kg/zi (Tabelul 

90), această doză este considerată mică, este mai mică decât cea prezisă pentru 

medicamente, haloperidol (Tabelul  72) este medicamentul cu doza maximă tolerată 

cea mai apropiată de acest compus natural.   

Acest compus natural nu este hepatotoxic, spre  deosebire de toate 

medicamentele testate. Perlolirine nu este inhibitpr pentru hERG I și hERG II, 

compușii medicamentoși studiați sunt inhibitori pentru hERG II (Tabelul 90).   
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Doza letală 50 pentru șobolani, prezisă pentru compusul perlolirine (LD50 

perloriline 2.593 mol/kg) este similară cu cea a neurolepticului clozapină și a 

neurolepticului haloperidol. Doza minimă la care se observă apariția unui efect 

advers pentru acest compus natural log 0.436 mg/kg_bw/zi, este mai mică decât 

cea prezisă pentru medicație (Tabelul 90). 
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Tabelul 90: Rezultatele in silico ADMET pentru compusul perlolirine 

 
Numele modelului Valoare prezisă Unitate de măsură 

A Solubilitatea in apă -3.978 log mol/L 

A Permeabilitatea Caco2  0.798 log Papp in 10-6   cm/s 

A Absorbția intestinală (om) 95.333 % Absorbit 

A Permeabilitatea pielii -2.755 log Kp 

A Glicoproteina P substrat Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P I inhibitor Nu Da/Nu 

A Glicoproteina P II inhibitor Nu Da/Nu 

D VDss (om) 0.651 log L/kg 

D Fracția nelegată (human) 0.256 Numeric (Fu) 

D Permeabilitatea BBB  0.411 log BB 

D Permeabilitatea CNS  -1.882 log PS 

M Substrat CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Substrat CYP3A4 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP1A2 Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C19  Da Da/Nu 

M Inhibitor CYP2C9  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP2D6  Nu Da/Nu 

M Inhibitor CYP3A4  Da Da/Nu 

E Clearance-ul total 0.507 log ml/min/kg 

E Substrat Renal OCT2  Nu Da/Nu 

T AMES toxicitate Nu Da/Nu 

T Doza max. tolerată (om) -0.348 log mg/kg/zi 

T hERG I inhibitor Nu Da/Nu 

T hERG II inhibitor Nu Da/Nu 

T LD50 2.593 mol/kg 

T LOAEL 0.436 log mg/kg_bw/zi 

T Hepatotoxiciate Nu Da/Nu 

T Sensibilizarea pielii Nu Da/Nu 

T T. Pyriformis toxicitate 0.319 log ug/L 

T Minnow toxicitate 2.227 log mM 
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2.5. Rezultate și discuții abordare computațională compuși 

din nucă, în tratamentul patologiilor microbiene 

În acest studiu SAR au fost evaluați descriptori moleculari importanți în 

proiectarea medicamentelor: flexibilitatea (KierFlex), refractabilitatea moleculară 

(MR), suprafața acesibilă apei (ASA, ASA+, ASA-) (Duda-Seiman și colab., articol 

nepublicat). Compusul natural din nucă a fost comparat cu ofloxacin și 

fluoroquinolone agenți antibacterini utilizați în clinică. Rezultatele arată că ofloxacin 

are are suprafața accesibilă apei ASA și ASA- mai mică decât compusul natural acid 

elagic, dar o suprafața accesibila apei ASA- mai mare (Figura 40) (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat).  

 

Figura 40: Compararea descriptorilor moleculari ASA, ASA+ și ASA- între 

compusul natural din nuc acid elagic și ofloxacin; această imagine este preluată din 

articolul  în curs de publicare „Extraction and antibacterial activity of natural 

compounds from walnuts (Juglans regia)”  al cărui coautor sunt (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat). 

Ofloxacin prezintă o flexibilitate mai mare a moleculei, și o refractabilitate mai 

mare, însă coeficientul de partiție apă/octanol al acestora este mai mic (Figura 41) 

(Duda-Seiman și colab., articol nepublicat). 
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Figura 41: Compararea descriptorilor moleculari KierFlex, MR și logP(o/w), 

între compusul natural din nuc acid elagic și ofloxacin, această imagine este 

preluată din articolul  în curs de publicare „Extraction and antibacterial activity of 

natural compounds from walnuts (Juglans regia)”  al carui coautor sunt (Duda-

Seiman și colab., articol nepublicat). 

Validarea regulii de 5 a lui Lipinski a fost efectuată  cu ajutorul descriptorilor 

calculați în soft-ul MOE 10, rezultatele au arătat că pedunculagin și tellimagrandin 

I, nu respectă această regulă esențială în drug-like, aceste molecule nu respectă 

aceasta regula din cauza numărului mare de atomi donori și acceptori și a masei 

moleculare mari (Tabelul 91)  (Duda-Seiman și colab., articol nepublicat).. 

Tabelul 91: Validarea respectiv nevalidarea regulii lui Lipinski pentru prinipalii 

constituenți al extractului de nuc, acest tabel este preluat și tradus din articolul în 

curs de publicare „Extraction and antibacterial activity of natural compounds from 

walnuts (Juglans regia)”  al carui coautor sunt (Duda-Seiman și colab., articol 

nepublicat). 

Compusul  lip_acc lip_don Masa 

moleculară 

logP(o/w) Validare 

Pedunculagin 22 13 784.54 2.47 Nu 

Tellimadrandin I 22 13 786.56 2.31 Nu 

Elagic acid 8 4 302.19 1.95 Da 
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Rezultatele studiului ADMET au arătat un grad mare de similiritudine între compusul 

natural acid elagic și compusul medicamentos ofloxacina; ambele structuri au 

permeabilitatea Caco2 scăzută și VDss; absorbția intestinală ridicată și ambii 

compuși chimici prezintă toxicitatea T. pyriformis. Ambele structuri sunt substrat 

CYP3A4 și prezintă toxicitate AMES (Tabelul 92) (Duda-Seiman și colab., articol 

nepublicat). 

Tabelul 92: Rezultatele ADMET pentru compusul natural din nucă care respectă 

regula lui Lipinski în comparație cu medicamentul ofloxacin. Acest tabel este preluat 

și tradus din articolul în curs de publicare „Extraction and antibacterial activity of 

natural compounds from walnuts (Juglans regia)”  al carui coautor sunt (Duda-

Seiman și colab., articol nepublicat). 

Numele modelului Acid 

elagic 

Ofloxacin  Unitate 

Permeabilitate Caco2 -0.273 0.279 Numerică (log Papp in 

10-6   cm/s) 

Absorbție intestinală 80.032 95.977 Numerică (% 

Absorbed) 

VDss (om) -1.214 -0.28 Numerică (log L/kg) 

CYP3A4 substrat Da Da Categoric Da/Nu 

Clearance-ul total 0.539 0.227 Numerică (log 

ml/min/kg) 

Toxicitate AMES  Yes Yes Categoric Da/Nu 

 LD50 2.201 2.659 Numerică (mol/kg) 

Toxicitate T. pyriformis  0.332 0.625 Numerică (log ug/L) 

 

Concluziile acestui articol au fost următoarele: efectul antibacterian al extractului 

alcoolic al miezului de nucă se dovedește a avea o bună acțiune inhibitoare asupra 

culturilor de bacterii cu potențiale efecte negative asupra sănătății umane, acestea 

ne pot ajuta în viitor să producem mult mai multe extracte de plante naturale care 

pot duce la înlocuirea antibioticelor lacare bacteriile vor dobândi rezistență (Duda-

Seiman și colab., articol nepublicat). 
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În studiile ADMET și SAR, structurile acidului elagic și ofloxacinului arată o 

asemănare mare, acidul elagic respectă și regula lui Lipinski de cinci, prin urmare 

putem spune că acidul elagic are activitate asemănătoare cu cea a medicamentului 

ofloxacin  (Duda-Seiman și colab., articol nepublicat). 
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2.6. Rezultate și discuții abordare computațională noi derivați 

de tioureide, cu posibil efect antimicrobian- drug-like și 

predicție ADMET 

(i) Caracteristicile de medicament ale compușilor evaluați prin regula lui Lipinski 

Compușii 1a-i și derivații lor au fost în primul rând filtrați prin "regula de cinci" 

a lui Lipinski, iar compușii care au respectat criteriile de drug-like au fost păstrați 

(Tabelul 93). Caracteristicile moleculare ale derivaților asupra cărăra a fost aplcată 

această regulă de drug-like, au fost efectuate simultan în Drug Discovery și 

Molinspiration (Limban și colab., articol nepublicat). Valorile descriptorilor moleculari 

ai 2 - ((4-clorofenoxi) metil) -N- (arilcarbamotioil) benzamidelor folosite în regula 

Lipinski sunt prezentate în tabelul , acestea arată că: (i) log P era în intervalul de 

minimum 4,99 și maxim 6,30 (ii) MW era în intervalul de minimum 432,88 până la 

maxim 499, (iii) donori de legături de hidrogen (max = 3 min = 0) și acceptori de 

legături de hidrogen (max = 10 min = 4) (Limban și colab., articol nepublicat). 

Tabelul 93:  Derivații, radicalul și validarea respectiv nevalidarea regulii de 5 a lui 

Lipinski. Acesst tabel a fost preluat și editat din articolul în nepublicat “Design, 

synthesis and biopharmacological profile evaluation of new 2-((4-

chlorophenoxy)methyl)-N-(arylcarbamothioyl) benzamides  with  broad  spectrum  

antifungal activity” al carui coautor sunt (Limban și colab., articol nepublicat). 

Compusul Radicalul Validare  

1a 

 

Da 

1b 

 

Da 

1c 

 

Da 
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1f 

 

Da 

1g 

 

Da 

1c derivat1 

 

Da 

1c derivat2 

 

Da 

1c derivat3 

 

Da 

1c derivat4 

 

Da 

1c derivat5 

 

Da 

1c derivat6 

 

Da 

1f derivat1 

 

Da 
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ketoconazole  Da 

 

(ii) Analiza SAR a activității antifungice a 1b, 1c, 1f și a derivaților acestora 

versus ketoconazol 

Următoarea etapă a fost reprezentată de calculul caracteristicilor moleculare 

și distribuția lor în patru grupuri: (i) clusterul hidrofob - capacitatea compușilor de a 

traversa barierele hidrofobe ale corpului (exprimate ca log P și reprezentarea 

atomilor hidrofobi) și raportul legăturii de hidrogen atomi acceptori (HBA); (ii) 

clusterul electronic reprezentat de valorile energiilor orbitale moleculare frontaliere 

(eHOMO / eLUMO), polarizabilitatea atomică și sarcina parțială pozitivă și (iii) 

gruparea sterică reprezentată de suprafețele accesibile solventului în jurul atomilor 

hidrofobi (Limban și colab., articol nepublicat). 

Rezultatele corelației Pearson au arătat că a fost evitată redundanța 

variabilelor independente, acestea nu corelează între ele. Analiza detaliată a 

similarității / disimilarității descriptorilor moleculari a celor mai active benzamide noi, 

observate prin rezultatele experimentale, și anume 1b, 1c și 1f față de ketonazol. A 

fost efectuată o analiză similară pentru derivații lor care nu au fost testați 

experimental (Limban și colab., articol nepublicat). 

Analiza clusterului electronic (eHOMO, eLUMO, PC +) a arătat că: (i) HOMO 

variază de la -9,24 eV (1f derivat 1) la -8,54 eV (1b); (ii) valorea energiei HOMO a 

compușilor: ketonazol (-8,32 eV), 1b (-8,54 eV) și derivatului 1c 5 (-8,66eV) sunt 

foarte apropiate, fluctuațiea semnificativă a energiei eLUMO a fost înregistrată de 

la minim - 1.99eV (1f derivat 1) la maximum -0.68 eV (1b).  

Valorile LUMO au fost înregistrate pentru ketonazol (-0,56ev), 1b (-0,68eV) 

și derivat 1c 5 (-0,89eV). Compusul 1c înregistrează o valoare de -1,04eV și 1f 

înregistrează -1, prin urmare am considerat că rezultatele noastre in silico confirmă 

activitatea înaltă a antimictică a compușilor 1c și 1f (Limban și colab., articol 

nepublicat). 

În ceea ce privește fluctuația sacinilor parțiale pozitive relative, rezultatele 

noastre au arătat că variază de la 1.92 C (1c) la 2.72 C (1f derivatul 1). Ketonazolul, 

derivatul 1f 1, derivatul 1c 1 și 1f au prezentat valori foarte apropiate ale PC +, dar 
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am considerat că această variație nu este relevantă, pentru activitatea biologică 

(Limban și colab., articol nepublicat). 

Rezultatele noastre au arătat că descriptorii moleculari sterici ASA_H variază 

semnificativ de la 729 Å2 (derivatul 1c 4) la 561 Å2 (1f derivatul 1). Compușii 1c 

(694 Å2) și 1b (690 Å2) au înregistrat o valoare mai mică a ASA_H comparativ cu 

ketoconazolul (743 Å2), o valoare scăzută a ASA_HYD induce o activitate biologică 

mai mare. Ketoconazolul prezintă ASA_HYD foarte apropiată cu cea a cu derivatul 

1c 4 (729,60) și derivatul 1c 6 (727 Å2). 

 Derivatul 1c 1 a înregistrat o valoare ASA_HYD (597 Å2) mai mică, acest 

lucru sugerează că acest compus poate fi mai activ decât compusul inițial (Limban 

și colab., articol nepublicat). 

Prin instrumentele in silico am evaluat profilurile predictive ADMET ale 

compușilor 1b, 1c și 1f. Derivații de novo 1c și 1f, propuși ca potențiali compuși 

antifungici, au fost analizați din profilurile ADMET prezise (Limban și colab., articol 

nepublicat). 

Procentul de absorbție intestinală al derivațiilor 1b, 1c, 1f și derivaților de 

novo ai acestora variază de la 64% la 80,55%, cu excepția derivatului 1f 1 acesta 

fiind mai slab abosrbit.   

Permeabiilitatea pielii a acestor derivați a fost prezisă cu ajutorul tehnicilor in 

silico, și comparată cu cea a ketoconazolului(Limban și colab., articol nepublicat). 

 Derivații 1b și 1c au prezentat o bună permeabilitate a pielii, similar cu cea 

a medicației. Permeabilitatea scăzută a acesto derivați la nibelul barierei hemato-

encefalice, ne arată că riscul apariției de efecte secundare la nivelul SNC este mic. 

Biodisponibilitatea orală prezisă prin apicarea regulii lui Veber, a indicat faptul că 

derivații 1b, 1c și 1f pot avea o buna disponibilitate orală (Limban și colab., articol 

nepublicat). 

 Derivații 1f, 1c și 1b nu sun substraturi pentru  CYP2D6, prin urmare riscuri 

de apariție al efectelor secundare la niveulul ficatului, pe perioada adminstrarii 

acestor compuși este scăzut.   

Hepatotoxicitatea acestor compuși este asemănătoare cu cea a 

ketoconazolului, dar majoritatea derivaților nu prezintă hepatotoxicitate.  
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Referitor la sensibilizarea pielii rezultatele prezise arată că acești compuși nu 

sensibilizeasă pielea (Limban și colab., articol nepublicat). 
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3. Concluzii 

3.1. Concluzii Drug-like 

Compușii naturali melatonină, resveratrol, luteolin, perlorilene și quercitin 

respectă toate regulile de drug-like prezise (Lipinski, Ghose, Veber și Muegge) 

datorită acestor rezultate putem spune că acești compuși din plante, ar putea fi 

utilizate ca, medicament.  

Compușii naturali perlorilene și luteolin, perlorilene și quercitin au caracter de 

leadlikeness.  

În figurile următoare sunt reprezentate grafic valorile prezise ai principalilor 

descriptori moleculari utilizați în regulile de drug-like, pentru compușii naturali care 

nu încalcă nici una dintre regulile de drug like aplicate, și antidepresivul 

escitalopram.  

Coeficientul de partiție octanol/apă, este similar între compușii naturali  

quercitin, luteolin, resveratrol și melatonină, compusul natural perlorilene are o 

hidrofobicitate, mai apropiată de compusul medicamentos escitalopram.  

Compusul medicamentos fluoxetină este mai hidrofob decât compușii 

naturali iar antipsihoticul clozapină este mai hidrofil.  

Prin urmare compușii naturali au hidrofobicitatea, asemănătoare cu cea a 

medicamentelor, hidrofobicitatea acester compuși naturali se încadrează în plaja de 

valori a compușilor medicamentoși (Figura 42) 
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Figura 42. Comparația WLogP între compușii naturali care respectă toate regulile 

de drug-like aplicate și compușii medicamentosi escitalopram, fluoxetină și 

clozapină.  

 Refractabilitatea moleculară a compușilor naturali se încadrează între 67.18 

(melatonină) și 78.08 (quercitin), acești compuși naturali au o refractabilitate 

moleculare mai mică decât cea a antidepresivului escitalopram și a antipsihoticului 

clozapină.  

Quercitina și perlorilene au refractabilitatea molară asemănătoare cu cea a 

antidepresivului fluoxetină (Figura 43) 

 

Figura 43: Comparația refractibilității moleculare între compușii naturali care 

respectă toate regulile de drug-like aplicate și compușii medicamentoși 

escitalopram, fluoxetină și clozapină. 

Suprafața polară a compușilor naturali care respectă toate regulile de drug-

like aplicate este mai mare decât cea a medicamentelor utilizate în clinică cu care 

le-am comparat (Figura 44).  
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Figura 44: Comparația TPSA între compușii naturali care respectă toate regulile de 

drug-like aplicate și compușii medicamentoși escitalopram, fluoxetină și clozapină. 

  Masa moleculară a compusului natural quercitin, este asemănătoare cu cea 

a antidepresivului fluoxetină, restul compușilor naturali au masa moleculară mai 

mică decât cea a medicamentelor utilizate în clinică.  

Compușii naturali au însă valorille masei moleculare asemănătoare cu cele 

ale medicației (Figura 45) 
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Figura 45: Comparația MM între compușii naturali care respectă toate regulile de 

drug-like aplicate și compusul medicamentos escitalopram. 

 În ceea ce privește numărul de atomi donori, perlorilene, melatonina și 

antipsihoticul clozapină au același număr de atomi donori (2), restul compușilor 

naturali au mai mulți atomi donori decât medicamentele folosite în tratamentul 

patologiilor psihiatrice cu care am comparat compușii naturali (Figura 45). 

 

Figura 46: Comparația numărului de atomi donori între compușii naturali care 

respectă toate regulile de drug-like aplicate și medicamentele utilizate în clinică 

escitalopram, fluoxetină și clozapină 

 Numărul de atomi acceptori al compușilor naturali care respectă toate 

reguliile de drug-like aplicate, melatonină, resveratrol, luteolin, quercitină și 

perlorilene, au numărul de atomi acceptori similar cu cel al medicației utilizate, 

compușii naturali au valori cuprinse între 2 și 7 în timp ce medicația are valori 

cuprinse între 1 și 5 (Figura 46).  
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Figura 46: Comparația numărului de atomi acceptori între compușii naturali care 

respectă toate regulile de drug-like aplicate și medicamentele utilizate în clinică 

escitalopram, fluoxetină și clozapină 

Compusul natural acid elagic, are o suprafață polară mare, acest compus 

natural încalcă regula lui Veber, deoarece acest compus natural încalcă o singură 

regulă dintre cele prezise, putem spune că acest compus natural poate fi un bun 

medicament. 

Compușii naturali  din lavandă, linalil acetat și lavandulil acetat au o masă 
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regula lui Muegge, cu toate acestea, acești compuși naturali respectă 3 din cele 4 

reguli de drug-like aplicate, prin urmare putem spune că acești compuși, respectă 

caracteristicile de medicament.  
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mai mult de 2 heteroatomi, cu toate acestea putem spune că acest compus respectă 

principalele caracteristici ale unui medicament. 

Compușii naturali 1,8 cineol, linalool,  cumarină și α-terpinol nu respectă două 

reguli dintre cele 4 aplicate, acești compuși naturali, au o masă moleculară mai mică 

de 160 g/mol, prin urmare nu respectă regulile lui Ghose respectiv Muegge.  

Aceștia încalcă regula lui Muegge și din cauza faptului că nu au mai mult de 

heteroatomi. Acești compuși naturali, pot avea o masă moleculară prea mică, pentru 

a respecta principalele caracteristici ale unui medicament.  

Compusul acid ursolic, încalcă 2 reguli, din cauza coeficientului de partiție 

octanol/ apă l ridicat, acest compus natural încalcă regula lui Ghose, și regula lui 

Muegge, de asemenea, acest compus are refractabilitatea moleculară și numărul 

de atomi mai mare decât cel al majorității medicamentelor.  

Prin urmare acest compus natural din cauza hidrofobicității ridicate, și al 

numărului mare de atomi nu respectă principalele caracteristici ale medicamentelor.  

Colina încalcă 2 reguli dintre cele 4 reguli de drug-like aplicate, acest compus 

natural nu respectă regulile lui Muegge respectiv Ghose, din cauza masei 

moleculare mai mici de 160 g/mol.  

În plus acest compus mai încalcă regula lui Ghose din cauza faptului că are 

WLogP, mai mic de -0.4, și din cauza faptului că are o refractabilitate moleculară 

mică. Din cauza dimensiuni mici a moleculei, și a hidrofiliei acesteia acesta nu se 

aseamănă cu majoritatea medicamentelor folosite în clinică. 

Trigonelline încalcă 2 reguli dintre cele 4 reguli de drug-like aplicate, acest 

compus natural nu respectă regulile lui Muegge respectiv Ghose, din cauza masei 

moleculare mai mici de 160 g/mol.  

Regula lui Ghose mai este încălcată și din cauza faptului că are un WLogP, 

mai mic de -0.4, refractabilitatea moleculară este mai mică de 40, numărul de atomi 

al acestei molecule este mai mic de 20.  

Din cauza dimensiunilor reduse ale moleculei, hidrofiliei și rentabilități 

scăzute acest compus nu se aseamănă cu medicamentele utilizate în clinică.  
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Acidul clorogenic, încalcă 3 din cele 4 reguli aplicate, acest compus este mai 

hidrofil, are o suprafață polară mai mare și un număr de atomi donori mai mare 

decât majoritatea medicamentelor utilizate în clinică.  

Compușii naturali acid elagic, germacrene D, linalil acetat și lavandulil acetat, 

încalcă doar o regulă dintre cele testate, cu toate acestea putem spune că acești 

compuși naturali se aseamănă cu majoritatea medicamentelor utilizate în clinică, 

prin urmare putem spune că acești compuși naturali ar putea fi utilizați ca 

medicamente.  

Resveratrol, melatonina, luteolin, perlorilene și quercitin sunt compușii 

naturali care respectă toate regulile de drug-like aplicate.  

Acești compuși naturali se aseamănă și în ceea ce privește proprietățile 

moleculare cu medicamentele utilizate în clinică (figura ). 

 Prin urmare putem spune că acești compuși naturali seamănă foarte mult cu 

medicația utilizată și este posibil ca acești compuși naturali să poată fi utilizați în 

clinică. 
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3.2. Concluzii QSAR 

(i) Concluzii QSARSERT 

Valoarea pKi similară a unor compuși naturali asupra transportorului de 

serotonină indică o activitate biologică similară.  

În ceea ce privește activitatea biologică a compușilor naturali resveratrolului 

(9.28), αterepenol (9.45), trigoneline (9.38) și a acetatului de linalil (9.48), au valori 

pKi similare cu cele ale fluoxetinei (9.09) (Figura 47). 

 

 Figura 47:Comparație între valoarea pKi prezisă asupra SERT a compușilor 

naturali în comparație cu fluoxetina. 

Fluoxetina este un antidepresiv, utilizat pe scară largă în tratamentul 

depresiei, deși acest medicament antidepresiv se clasează pe locul 11 din 12 în 

meta-analiza publicată de Cipriani în 2009 (Cipriani și colab., 2009). Acest 

medicament face parte din clasa de medicamente SSRI și  are o valoare pKi (9.09) 

care indică o puternică inhibiție a transportorului de serotonină. 
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 Compușii naturali linalool (9.51) și cumarină (9.67) au valoari pKi asupra 

transportorului de serotonină apropiate de cea a antidepresivului imipramină (9.82) 

(Figura 48); Imipramina este un antidepresiv care face parte din clasa 

antidepresivelor triciclice, acest medicament este un puternic inhibitor al SERT. 

1,8 cineol are o activitate biologică asemănătoare cu cea a antidepresivului 

paroxetină (10.09), iar compusul natural germanacrene D are o activitate de inhibiție 

prezisă foarte mare 11.04, mai mare decât cea a antidepresivului paroxetină (Figura 

48). 

 Paroxetina este un inhibitor potent și selectiv al transportorului de 

serotonină, însă acest medicament este mai puțin eficient decât alte medicamente 

antidepresive din această clasă, cum ar fi sertralina sau escitalopramul (Mellerup și 

Plenge, 1986), fiind situat pe locul 10 din cele 12 antidepresive luate în studiu în 

meta-analiza realizată de Cipriani în anul 2009 (Cipriani și colab., 2009). 

 

Figura 48: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra SERT a compușilor naturali 

în comparație cu imipramina și paroxetina. 
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parte din clasa SSRI-urilor, acest medicament este un inhibitor selectiv al 

transportorului de serotonină foarte eficient în tratamentul depresiei (Gould și colab., 

2005).  Acest medicament antidepresiv este pe locul 3 în ceea ce privește eficiența 

(Cipriani și colab., 2009).  

Studiile comparative între venlafaxină, placebo și alte antidepresive, arată că 

acest compus arată că acest compus este sigur, bine tolerat și eficient în tratamentul 

depresiei majore (Kienke și Rosenbaum, 2000). Activitatea biologică similară 

asupra SERT a compusului natural melatonină, cu cea a antidepresivului 

venlafaxină, ar putea sugera un efect antidepresiv similar al acestor compuși. 

Compusul natural perlorilene are o activitate biologică prezisă asemănătoare 

cu cea a antidepresivului amitriptilină (Figura 49). 

 Amitriptilina este un antidepresiv triciclic semnificativ mai eficient în 

tratamentul depresiei decât placebo (Leucht și colab., 2012). În meta-analiza 

realizată de Cipriani în 2018 amitriptilina a fost considerat un antidepresiv cu 

eficiență medie (Cipriani și colab., 2018).  

Amitriptilina este cel puțin la fel de eficientă ca celelalte antidepresive 

triciclice, dar și ca antidepresivele din clasa SSRI-urilor (Guaiana și colab., 2007).  

O activitate biologică similară asupra transportorului de serotonină similară 

cu cea a acestui medicament poate indica faptul că acest compus natural 

perlorilene, ar putea avea un efect antidepresiv similar cu cel al compusului 

medicamentos amitriptilină. 

Acetatul de lavandulil are o activitate biologică prezisă apropiată de cea a 

antidepresivului fluvoxamină (Figura 49).  

Fluvoxamina este un medicament antidepresiv ce face parte din clasa SSRI-

urilor, acesta este un puternic inhibitor al transportorului de serotonină, dar și 

agonist al receptorului σ1 (Owens și colab., 2001). În ceea ce privește eficiența 

acestui medicament, este situat pe locul 9 din 12, conform meta-analizei realizată 

de Cipriani (Cipriani și colab., 2009).   

Review-ul realizat de Omori, a concluzionat că acest antidepresiv nu este 

mai eficient sau mai puțin eficient în ceea ce privește eficiența acestuia în 

tratamentul depresiei (Omori și colab., 2010).  
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Figura 49: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra SERT a compușilor naturali 

în comparație cu fluvoxamina, amitriptilina și venlafaxina. 

Activitatea biologică a acidului ursolic asupra SERT este de 7.10 această 

activitate este considerată medie și este asemănătoare cu cea a antidepresivului 

lofepramină (Figura 50). Lofepramina  este un medicament antidepresiv din clasa 

TCA-urilor, acest medicament este eficient în tratamentul depresiei, fiind superior în 

ceea ce privește eficiența altor antidepresive din clasa sa (Kerihuel și Dreyfus, 

1991).  

Însă activitatea sa antidepresivă este dată de facilitarea neurotransmisiei 

noradrenergice prin inhibarea absorbției și posibil, prin facilitarea suplimentară a 

neurotransmisiei serotoninergice (Lancaster și Gonzalez, 1989). Prin urmare este 

posibil ca activitatea antidepresivă a acestui medicament să nu fie dată doar de 

inhibarea transportorului de serotonină, prin urmare nu putem spune că eficiența 

compusului natural acid ursolic, în tratamentul depresiei poate fi asemănătoare cu 

cea a acestui antidepresiv. 

Activitățile biologice ale quercitinei (7.31) și acidului elagic (7.37) sunt 

similare, acești compuși au o inhibiție medie asupra SERT, apropiată de cea a 

antidepresivul amoxapină (Figura 50). Amoxapina este un antidepresiv din clasa 

antidepresivelor triciclice, acesta este similar din punct de vedere chimic cu agentul 
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antipsihotic loxapină. În testele pe animale, amoxapina și metaboliții acesteia 

blochează recaptarea neurotransmițătorului norepinefrină, și are un efect redus 

asupra serotoninei (Kinney JL și Evans RL Jr., 1982). Prin urmare la fel ca în cazul 

acidului ursolic, nu putem spune că quercitina și acidul elagic ar putea avea efect 

antidepresiv similar cu loxapina.  

Activitatea biologică a compusului natural luteolin (7.55) este apropiată de 

cea a antidepresivului desipramină (Figura 50).  

 

Figura 50: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra SERT a compușilor naturali 

în comparație cu doxepina, amoxapina și lofepramina. 

Colinei (5.41) și acidului clorogenic (5.81) nu au activitate biologică asupra 

transportorului de serotonină, valorile acestor compuși naturali sunt apropiate de 

cea a antipsihoticului aripiprazol (5.74); 

(ii) Concluzii QSARα1 
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receptorului Alpha 1 adrenergic, compușii naturali trigoneline și  acid elagic  au 

afinitate ridicată asupra receptorului α1 similară cu antipsihoticul sertindol, acești 

compuși naturali au activitatea de inhibiție prezisă cea mai mare dintre compușii 

naturali prezentați (Figura 51).  
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Sertindol este un antipsihotic din a2-a generație de antipsihotice, acest 

medicament antipsihotic are efecte benefice asupra funcției cognitive (Spina și  

Zoccali, 2008), efectele benefice ale medicației în ceea ce privește funcția cognitivă 

sunt asociate cu stimularea pe termen lung a acestui receptor (Doze și colab.,2010).  

 Compusul natural colină are valoare pKi asupra receptorului α1, acesta are 

o activitate biologică ridicată ,similară cu cea a antipsihoticului clozapină (Figura 

51). Clozapina este un medicament antipsihotic atipic, activitatea acestui 

antipsihotic asupra receptorilor membranari alpha1 a fost asociată cu eficiența 

acestuia în tratamentul simptomatologiei pozitive a schizofreniei (Svensson TH. 

(2003). 

 Dinte compușii naturali cu activitate biologică ridicată asupra acestui 

receptor membranar mai dac parte germanacrene D și melatonina, aceștia prezintă 

activități biologice similare cu flufenazina (figura).   

Flufenazina este un antipsihotic tipic, afinitatea acestui medicament asupra 

receptorilor alpha1, este asociată atât cu efectul terapeutic al acestui compus cât și 

cu efectele adverse ale acestuia (Hals și colab., 1986). 

 

Figura 51: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra receptorului alpha 1 a 

compușilor naturali în comparație cu flufenazina clozapina și sertindol.  
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Compușii naturali,  acetatul de linalil, acidul ursolic, luteolin și quercitină au 

activitate biologică prezisă asupra receptorului α1 medie, similară cu cea a 

antidepresivului clomipramină (Figura 52).  

Activitatea antidepresivului triciclic clomipramină asupra receptorilor alpha1 

în regiunea corticală a fost evidențiată în studiul realizat de Subhash și colaboratorii, 

pe șobolani (Subhash și colab., 2003). Acest studiu a sugerat faptul că 

„downregulation” densității receptorilor alpha1 si alpha 2  în regiuni specifice din 

creier poate sublinia mecanismul terapeutic de acțiune al antidepresivelor triciclice 

(Subhash și colab., 2003). De asemenea activarea receptorilor alpha1 adrenergici 

din regiunea mediană din cortexul prefrontal la șoareci, a fost asociată cu efectele 

benefice ale acestui compus medicamentos în tratamentul depresiei (Bondi și 

colab., 2010).  

Compușii naturali cumarină, lavandulil acetat și perlorilene au valoarea pKi 

prezisă pentru receptorul membranar alpha 1 adrenergic medie, similara, respectiv 

foarte apropiată de cea a, a antipsihoticului proclorperazină, a antidepresivului 

trazodona și a antidepresivului doxepină (Figura 52).  

Trazodona este un antidepresiv care inhibă sistemul adrenergic (Agnoli, 

1986).  Sunt raportate implicațiile clinice ale activității alfa-blocante a trazodonei. 

  Trazodona este preferabilă antidepresivelor triciclice în tratamentul 

depresiei  vârstnicilor, în special atunci când prezintă glaucom cu unghi închis, 

hipertrofie prostatică, tremor sau probleme cardiovasculare datorită hiperactivității 

sistemului adrenergic (Agnoli, 1986).  

Acest antidepresiv este de asemenea indicat în depresiile apărute pacienților 

diagnosticați cu alcoolism, schizofrenie sau cu boală Parkinson (Agnoli, 1986). 

Afinitatea antidepresivului trazodonă asupra receptorilor alpha1 și alpha2 este 

asociată, cu efectele benefice ale acestui medicament în ceea ce privește disfuncția 

erectilă (Krege și colab., 2000). 

Acidul clorogenic și resveratrolul au valorile pKi asupra receptorului α1 medii, 

similare cu antidepresivului imipramină (Figura 52).  
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Activitatea biologică prezisă a compușilor naturali 1,8 cineol , linalool și 

αterepenol asupra receptorului α1 este medie, foarte apropiată de cea a 

antidepresivul lofepramină (Figura 52). 

 

Figura 52: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra receptorului alpha 1 a 

compușilor naturali în comparație cu clomipramina, trazodona, doxepina, 

proclorperazina, imipramina și lofepramina.  
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(iii) Concluzii 5-HT1A 

În ceea ce privește activitatea biologică a compușilor naturali asupra 

receptorului 5-HT1A  compușii naturali colină, acid ursolic și acid clorogenic prezintă 

o activitate biologică ridicată.  

Compusul natural acid ursolic, are o activitate biologică similară cu cea a 

antipsihoticului aripiprazol (Figura 53). 

 Aripiprazol este un medicament antipsihotic care acționează ca un agonist 

parțial al receptorilor dopaminergici D2 și 5-HT1A și antagonist al receptorului 5-

HT2A (Picada și colab., 2011), acest medicament antipsihotic are acțiune 

antidepresivă (Zajdel și colab., 2013) și este folosit în clinică ca terapie adjuvantă 

antidepresivelor pentru tratamentul depresiei majore, fiind bine tolerat de pacienți 

(Pae și colab., 2011).  

Aripiprazolul a fost de asemenea asociat cu creșterea neuritelor, acest efect 

a fost asociat cu activarea receptorilor 5-HT1A și activarea semnalului Ca(2+) prin 

receptorii IP(3) (Ishima și colab., 2012).  

Colina și acidul clorogenic au activități biologice apropiate de cele ale 

antipsihoticului ziprasidon (Figura 53). 

 Ziprasidon este un medicament antipsihotic atipic cu activitate agonistă pre 

și postsinaptică asupra receptorului 5-HT1A, și cu activitate antagonistă asupra 

receptorilor 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1D și 5-HT2D (Sacchetti și colab., 2011). 

 Acest medicament este folosit cu succes în tratamentul sindromului bipolar, 

în tratamentul simptomelor maniacele și mixte (Sacchetti și colab., 2011).  

De asemenea activarea receptorilor 5-HT1A este asociată cu protecția 

împotriva acidului cainic, acidul cainic induce leziuni la nivelul striatumului, studiile 

arate că administrarea antipsihoticelor cu activitate biologică asupra receptorului 5-

HT1A pot proteja creierul împotriva rănirii excitotoxice (Cosi și colab., 2005). 
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Figura 53: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra receptorului 5-HT1A a 

compușilor naturali în comparație cu aripiprazolul și ziprasidon  

Quercitina, acidul elagic și luteolin au activități biologice prezise slabe asupra 

receptorului 5-HT1A, acestea sunt similare cu cele ale similară cu cea a 

antidepresivului doxepină și cu cele ale antipsihoticelor zotepină, risperidonă și 

sertindol (Figura 54).  

Zotepina este un medicament cu slabă afinitate asupra receptorului 5-HT1A 

(Uchitomi și Yamawaki, 1987). 

 

Figura 54: Comparație între valoarea pKi prezisă asupra receptorului 5-HT1A a 

compușilor naturali în comparație cu sertindol, zotepina, doxepina și risperidona. 
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Compușii naturali lavandulil acetatul și resveratrol au activități biologice 

prezise foarte slabe asupra receptorului serotoninergic 5-HT1A acestea sunt 

asemănătoare cu cea a antidepresivelor: desipramină, imipramină și lofepramină și 

cea a antipsihoticului proclorperazină.  

Compușii naturali linalool, melatonină, perlorilene, cumarină, αterepenol, 

trigoneline, acetat de linalil, germanacrene D și 1,8 cineol au valori pKi prezise care 

indică faptul că acești compuși naturali nu inhibă receptorul 5-HT1A, antidepresivele: 

bupropion, citalopram, clomipramină, venlafaxine, escitalopram, fluoxetină, 

paroxetină și antipsihoticul promazină de asemenea nu inhibă receptorul 5-HT1A.   

(iv) Concluzii QSARTI 

Permeabilitatea placentară a compușilor medicamentoși și a compușilor 

naturali calculată a arătat că majoritatea compușilor naturali, au o valoare TI, care 

sugerează că acești compuși naturali penetrează bariera placentară, referitor la 

medicamentele utilizate în tratamentul depresiei, majoritatea medicamentelor din 

această clasă au un TI care indică că aceste medicamente au o putere foarte mare 

de a penetra bariera placentară. Majoritatea medicamentelor care fac parte din 

clasa antipsihoticelor, au o valoare TI care indică că această clasă de medicamente 

au o putere medie de a penetra bariera placentară. Dintre compușii naturali care nu 

penetrează bariera placentară fac parte acidul ursolic și medicamente antipsihotice 

sertindol, aripiprazolul și quetiapina. Deși melatonina penetrează bariera placentară 

utilizarea acesteia în sarcină nu este nocivă pentru făt. Articolul publicat de 

Marseglia și colaboratori, a testat efectele melatoninei în timpul sarcinii în cazul 

femeilor care sufereau de preeclampsie și retardarea creșteri intrauterine a fătului 

(Marseglia și colab., 2016). Rezultatele acestui articol au arătat că tratamentul de 

scurtă durată cu melatonină a fost foarte eficient și sigur în reducerea complicațiilor 

în timpul sarcinii (Marseglia și colab., 2016). Melatonina este sigură de utilizat în 

timpul sarcinii atât pentru mamă cât și pentru făt, și este considerat un promițător 

agent neuroprotectiv (Marseglia și colab., 2016). Siguranța utilizării melatoninei în 

timpul sarcinii a fost confirmată de mai multe studii (Tamura și colab., 2008), 

(Hobson și colab., 2018), (Hannan și colab., 2018), (Marseglia și colab., 2016).  

Utilizarea compusului natural resveratrol este de asemenea sigură de utilizat 

pe parcursul sarcinii (Ding și colab., 2017), (Madhyastha și colab., 2013).   
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Utilizarea acidului elagic în timpul sarcinii a fost asociată cu protecția fătului 

împotriva efectelor nocive ale nicotinei (Akkoyun și Karadeniz, 2016) și cocainei 

(Bohn și colab., 1998) în studii efectuate pe șobolani.  

Utilizarea colinei pe parcursul sarcini a fost asociată cu prevenția sau 

reducerea dramatică a comportamentului de tip autist, sau a anxietății în modele 

animale autiste, colina fiind astfel un nou tratament/tratament preventiv în 

tratamentul bolilor din spectrul artistismului (Langley și colab., 2015).  

Un articol apărut în anul 2013, arată cu utilizarea luteolin-ului pe parcursul 

sarcini a supresat inflamația țesutului gestațional în testele in vitro (Wall și colab., 

2013).  

Un studiu realizat pe șobolani a avut obiectivul de a studia efectul quercitinei 

administrată pe parcursul sarcinii și lactației asupra șobolanilor obezi, în creșterea 

greutății și expresia factorului de creștere insulină-like 1 (IHF-1) (Xu și colab., 2014).  

Rezultatul studiului a arătat că greutatea primei generații de șobolani născuți din 

femei gravide, a fost semnificativ redusă și quercitina a putut de asemenea inhiba 

eficient IGF-1 (Xu și colab., 2014).  

Compusul natural trigonelline administrat pe parcursul sarcinii are efecte 

protective asupra sarcinii diabeticilor, datorită acțiunii antiinflamatoare, regularea 

secreției adipocitokinelor, creșterea masei celulare β, replicării și scăderii apoptozei 

celulelor β (Zhou și colab., 2017).  

Un studiu realizat pe șobolani a subliniat că utilizarea compusului natural 1,8 

cineole poate avea efect toxic atât pentru mamă cât și pentru făt (Caldas și colab., 

2016). 

Nu au fost găsite Informații legate de utilizarea compușilor naturali cumarină, 

acid ursolic, germacrene D, α-teripenol, lavandulil acetate, linalool și perlolirine.  
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3.3. Concluzii docare moleculară 

Rezultatele docării moleculare au arătat că, resveratrol a fost compusul 

natural care a avut cea mai mică energie de legare de SERT de -7.92 kcal/mol, 

această energie de legare este echivalentul unei constante de inhibiție de 1.57 uM.  

În run-ul în care a fost obținută această energie de legare RMSD-ul a fost de 0.05. 

În acest run (run 56), compusul natural resveratrol se leagă de transportorul de 

serotonină, în situsul activ al serotoninei (figura). Numărul mare de run-uri din acest 

cluster conformațional (60), ne arată că cel mai probabil acesta este situs-ul de 

legare al compusului natural resveratrol de SERT. În acest situs de legare în care 

Ser-438 este foarte important în recunoașterea medicamentelor utilizate în 

tratamentul depresiei cum ar fi medicamentul din clasa SSRI-urilor citalopram, se 

mai leagă și antidepresivele triciclice imipramină, clomipramină și amitriptilină 

(Andersen și colab., 2009). Rezultatele obținute prin tehnici de docare moleculară 

pentru antidepresive în situsul activ al serotoninei în articolul publicat de Andersen 

au avut valori cuprinse între 3158 nM (nortriptilina), și 29.8 nM pentru (S)-Citalopram 

(Andersen și colab., 2009). Valoarea Ki obținută pentru compusul natural resveratrol 

a fost de 1.57 uM, această valoare este echivalentul unei valori de 1570 nM această 

valoare Ki prezisă pentru compusul natural resveratrol este foarte apropiată de cea 

a antidepresivului desipramină: 1515.3 nM (Andersen și colab., 2009). 

Compusul natural perlolirine a avut cea mai mică energie de legare prezisă 

de -8.14 kcal/mol, dar cea mai mică energie de legare luată în considerare a fost -

8.09 kcal/mol, aceasta este echivalentul unei constante de inhibiție de 1.17 uM, 

(1170 nM). Run-ul în care s-a obținut această energie de legare (run 87), a avut un 

RMSD de 0.24. Acest run- a arătat că acest compus natural se leagă în situsul 

alosteric al SERT, numărul mare de run-uri din acest cluster conformațional (54) ne 

arată că cel mai probabil acesta al fi situs-ul de legare al acestui compus. 

Antidepresive ca (S)-citalopram sau paroxetina se leagă de SERT în situsul 

alosteric al acestuia (Coleman și colab., 2016). 

Melatonina a avut cea mai mică energie de legare de SERT de -7.38 

kcal/mol, aceasta valoare prezisă a energiei de legare este corelată cu o constantă 

de inhibiție de 3.92 uM (3920 nM). Run-ul în care a fost obținută această energie de 

legare a avut un RMSD de 0.42. În acest run melatonina s-a legat de SERT în situsul 
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alosteric al acestuia. Antidepresive ca (S)-citalopram sau paroxetina se leagă de 

SERT în situsul alosteric al acestuia (Coleman și colab., 2016). 

Compusul natural luteolin a avut cea mai mică energie de legare prezisă de 

-8.59 kcal/mol, această energie de legare este echivalentă cu o valoare Ki de 508.70 

nM. Această energie de legare a aparținut run-ului 16, acest run a avut un RMSD 

de 0.06, în cluster-ul conformațional din care face parte acest run, au fost 43 de 

intrări, acesta a fost cluster-ul conformațional cu cele mai multe intrări. Acest run 

arată că acest compus natural, luteolin se leagă de SERT în situsul activ al 

serotoninei. Valoarea Ki prezisă pentru acest compus natural este similară cu cea 

prezisă pentru monometil clomipraminei: 589.5 nM (Andersen și colab., 2009). 

Compusul natural quercitină a avut cea mai mică energie de legare prezisă 

de -8.25, această valoare este echivalentul unui Ki de 900.11 nM. Run-ul n care a 

fost obținută aceasta valoare Ki (run 2) a avut un RMSD de 0.06. În acest run, 

compusul natural quercitină se leagă de SERT în situsul activ al serotoninei, 

numărul mare de intrări în acest cluster conformațional (40) ne indică o mare 

probabilitate ca acest compus să se lege de SERT în acel situs.  Compusul 

medicamentos cu cea mai apropiată constantă de inhibiție de quercitină legat în 

situsul activ al serotoninei este amitriptilina: 634.7 nM (Andersen și colab., 2009). 

Compusul natural germacrene D, a avut cea mai mică energie de legare de 

SERT prezisă de -7.13 kcal/mol , această energie de legare este echivalentul unei 

constante de inhibiție asupra SERT de 5.95 micromolar (5950 nM). Această 

predicție arată că acest compus natural se leaga de SERT, în situsul de legare 

alosteric, similar cu escitalopram și paroxetina (Coleman și colab., 2016). 

Compusul natural lavandulil acetat a avut o valoare prezisă a energiei de 

legare luată în considerare de -6.10 kcal/mol, această energie de legare corespunde 

unei constante de inhibiție de 33880 nM.  

Run-ul în care a fost prezis a avut un RMSD de 0.69. Acest compus natural 

se leagă de SERT în situsul de legare alosteric al acestuia.  

Acetat-ul de linalil, a avut cea mai mică valoare prezisă a energiei de legare 

luată în considerare de -5.71 kcal/mol, această valoare indică o slabă constantă de 

inhibiție a acestui compus natural (Ki=65650 nM).  
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Compusul natural acid elagic, are cea mai mică energie de legare de 

transportorul de serotonină prezisă luată în considerare de -7.43 kcal/mol, această 

energie de legare a fost obținută în run-ul 60. Acest run a avut un RMSD de 0.03. 

Constanta estimată de inhibiție a acestui compus natural este de 3580 nM. 

 Acest compus natural se leagă de SERT în situsul alosteric al acestuia, 

numărul mare de run-uri din acest cluster conformațional (87 run-uri), indică o mare 

probabilitate ca acest compus natural să se lege de SERT în situsul de legare 

alosteric.  

Compusul natural cu cea mai mică constantă de inhibiție prezisă asupra 

transportorului de serotonină este luteolin, urmat de compuții naturali quercitină și 

perlolirine (Figura 55). 

 

 

Figura 55: Ki-ul prezis pentru compușii naturali luteolin, quercitină, perlolirine, 

resveratrol, acid elagic, melatonină și germacrene D asupra SERT.  

Prin urmare putem spune că acești compușii naturali: luteolin, quercitină, 

perlolirine, resveratrol, acid elagic și melatonină datorită Ki-ului prezis prin tehnici 
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de docare moleculară, au valoarea Ki prezisă asupra transportorului de serotonină 

similară cu cea a medicației antidepresive.  
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3.4. Concluzii ADMET 

Linalool este un compus natural cu o solubilitate în apă ridicată, cu o 

permeabil Caco2, absorbit intestinal în proporție de 93.163%, acest compus natural 

nu este substrat pentru glicoproteina P; aceste caracteristici prezise îl fac un 

compus bine absorbit în organismul uman. Acest compus natural are un volum de 

distribuție mediu,  ceea ce face ca administrarea acestui compus natural să aibă 

șanse mai mici de a duce la cedarea rinichilor sau deshidratare.  O mare parte din 

acest compus natural se leagă de proteinele serice, fracția nelegată de proteină 

prezisă sugerează că doar 0.484% din compusul administrat nu se leagă de 

proteinele serice, cu toate acestea acestă fracție nelegată de proteină este mai 

mare decât cea prezisă pentru medicația cu care au fost comparate rezultatele 

compușilor naturali. Acest compus nu este metabolizat de ficat, ceea ce ne indică o 

șansă mică de apariție a efectelor adverse la nivelul ficatului. Compusul natural 

linalool penetrează BBB, și are o putere medie de a penetra CNS, acest lucru ne 

sugerează că poate fi folosit în tratamentul patologiilor psihiatrice.  În ceea ce 

privește toxicitatea acestui compus, acest compus este sigur de utilizat, ne-având 

toxicitate AMES, Minnow sau hepatotoxicitate, doza maximă tolerată pentru om a 

acestui compus natural este mai mare decât cea a medicației utilizate. În concluzie 

putem spune ca valorile ADMET prezise pentru acest compus natural, ne indică că 

acesta este bine tolerat de organismul uman, ,ai bine decât medicația. 

Linalil acetat este un compus natural mai solubil în apă decât 

medicamentele utilizate în tratamentul depresiei, permeabil Caco2, cu o absorbție 

intestinală ridicată și nu este substrat pentru glicoproteina P, prin urmare putem 

spune că absorbția acestui compus este bună, similară cu a medicamentelor 

folosite. Distribuția acestui compus natural este bună, volumul de distribuție al 

acestuia indică o posibilitate mică ca administrarea acestui compus să producă 

cedarea rinichilor sau deshidratare, fracția nelegată de proteina a acetatului de 

linalil, este mai mare decât cea a medicației utilizată în tratamentul patologiilor 

psihiatrice testate, Si permeabilitatea BBB ridicată și CNS medie indică faptul că 

acest compus natural poate fi utilizat în tratamentul patologiilor psihiatrice. Acest 

compus nu este metabolizat de ficat, ceea ce ne indică o șansă mică de apariție a 

efectelor adverse la nivelul ficatului. Toxicitatea acestui compus este slabă, acest 

compus natural nu prezintă toxicitate AMES, Minnow sau hepatotoxicitate, doza 
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maximă tolerată pentru om a acestui compus natural este mai mare decât cea a 

medicației utilizate, doza minimă la care s-a observat apariția unui efect advers este 

de asemenea mai mare decât în cazul medicației. În concluzie putem spune ca 

valorile ADMET prezise pentru acest compus natural, ne indică că acesta este bine 

tolerat de organismul uman, mai bine decât medicația.  

Resveratrol este similar din punct de vedere al absorbției cu medicamentele 

pentru care am prezis ADMET. Distribuția acestui compus este medie, indicând o 

șansă mică ca acest compus în cazul administrării la om să producă cedarea 

rinichilor sau deshidratare, Fracția nelegată de proteină a acestui compus natural 

este similară cu cea a compusului medicamentos clozapină. Permeabilitatea BBB 

și CNS a acestui compus este ridicată, similară cu cea a medicației utilizată în 

tratamentul patologiilor psihiatrice. Acest compus este metabolizat hepatic, la fel ca 

toate medicamentele utilizate în patologiile psihiatrice. Clearance-ul total a acestui 

compus, indică necesarul administrării acestuia la intervale scurte de timp pentru a 

se ajunge la starea de echilibru a concentrației. În ceea ce privește toxicitatea acest 

compus natural, prezintă însă potențial mutagen, sau cancerigen, doza maximă 

tolerată pentru om este mai mică decât cea prezisă pentru medicației. Resveratrol 

nu prezintă hepatotoxicitate, sau Minnow și nu este probabil ca utilizarea acestui 

compus să ducă la dezvoltarea sindromului QT-lung. Cu toate acestea datorită 

asemănării rezultatelor prezise ADMET pentru compusul natural resveratrol cu cele 

ale medicației putem spune că acest compus natural poate fi bine tolerat de 

organismul uman 

Melatonina acest compus este mai solubil în apă decât medicația, este 

permeabilitatea Caco2 a acestui compus este similară cu cea a medicamentului 

antipsihotic clozapina, și este absorbit foarte bine intestinal. Acest compus este 

substrat pentru glicoproteina P, ceea ce îi poate afecta eficiența dacă nu este 

administrată cu un inhibitor al acestei glicoproteine. Acest compus natural are un 

volum de distribuție mediu, ceea ce indică un risc scăzut ca administrarea acestui 

compus natural să provoace deshidratare sau cedarea rinichilor. Acest compus este 

permeabil BBB și CNS, ceea ce înseamnă că poate fi administrat în tratamentul 

patologiilor psihiatrice. Acest compus natural are o fracție nelegată de proteină mai 

mare decât cea a medicației. Acest compus este metabolizat de ficat. În ceea ce 

privește excreția acest compus clearance-ul este asemănător cu cel al fluoxetinei și 



286 
 

al clozapinei, prin urmare poate fi administrat asemănător cu aceste medicamente 

pentru a se ajunge la starea de echilibru a concentrației. Acest compus nu prezintă 

hepatotoxicitate, toxicitate AMES sau Minnow și nu este probabil ca utilizarea 

acestui compus să ducă la dezvoltarea sindromului QT-lung. Doxa maximă de 

toxicitate a melatoninei este mai mare decât cea a medicației, iar doza la care se 

observă apariția primului efect advers este de asemenea mai mare decât în cazul 

medicației. În concluzie pe baza rezultatelor prezise și a comparației între compusul 

natural melatonină și a medicamentelor fluoxetină, escitalopram clozapină și 

haloperidol, putem spune că acest compus natural este mai bine tolerat decât 

medicația iar în ceea ce privește absorbția acest compus este absorbit la fel de bine 

ca medicația.  

Cumarina este mai solubilă în apă decât medicația, permeabilitatea Caco2 

este similară cu cea a escitalopramului, iar absorbția este similară cu cea a 

antipsihoticului clozapină și a antidepresivului escitalopram. Utilizarea cumarinei 

este puțin probabil să producă deshidratare sau cedarea rinichilor. Cumarina se 

leagă de proteinele serice într-o proporție mai mică decât medicația. Acest compus 

natural are o foarte bună permeabilitate BBB și CNS indicând că poate fi utilizat în 

tratamentul patologiilor psihiatrice.  În ceea ce privește excreția acest compus este 

similar cu escitalopram și haloperidol. Acest compus nu este hepatotoxic,  toxic 

AMES și Minnow și nu este probabil să provoace sindromul QT-lung. Doza maximă 

de toxicitate este similară cu cea a fluoxetinei, iar doza la care se poate observa 

apariția unui efect advers este similară cu cea a escitalopramului. Prin urmare 

putem spune că acest medicament este bine tolerat de organismul uman, similar cu 

medicația.  

Colina acest compus natural este mai solubil în apă decât medicația, 

absorbția intestinală a acestui compus este de 100%, iar referitor la permeabilitatea 

Caco2, aceasta este similară cu cea a escitalopramului. Acest compus este substrat 

pentru glicoproteina P, prin urmare pentru a spori eficiența acestuia trebuie 

administrat cu un inhibitor al glicoproteinei P. Utilizarea acestui compus natural nu 

este probabil să dea deshidratare sau cedare a rinichilor datorită VDss-ului mediu. 

Acest compus natural nu se leagă de proteinele serice, fracția nelegată de proteină 

fiind de 96%, cel mai probabil acest compus poate traversa sau difuza prin 

membrana celulară. Cu toate că penetrează BBB această moleculă este slab 
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permeabilă în CNS. Acest compus natural nu este metabolizat hepatic. În ceea ce 

privește clearance-ul acesta este mai ridicat mare decât al medicației. În ceea ce 

privește toxicitatea acest compus nu este toxic pentru organismul uman. În 

concluzie putem spune că acest compus este foarte bine tolerat de organismul 

uman, fiind mult mai puțin toxic decât medicația. 

Acid-ul clorogenic este mai solubil în apă decât medicația, este slab 

absorbită de intestinul subțire și are o slabă permeabilitate Caco2, și este substrat 

pentru glicoproteina P, prin urmare trebuie administrat cu un inhibitor al 

glicoproteinei P. Acest compus este probabil să dea efectul de deshidratare sau de 

cedare a rinichilor din cauza volumului de distribuție mare. Fracția nelegată de 

proteină este mai mare decât cea a medicației, dar nu este permeabil BBB și CNS, 

prin urmare nu poate fi folosit în tratamentul afecțiunilor psihiatrice. Acest compus 

natural nu este metabolizat hepatic. În ceea ce privește toxicitatea predicția făcută 

pentru acest compus indică că acesta nu este toxic pentru organismul uman, fiind 

mai puțin toxic decât medicația. În concluzie putem spune că acest medicament din 

cauza absorbției slabe, și din cauza faptului că nu este permeabil BBB și CNS nu 

poate fi folosit ca medicație în tratamentul patologiilor psihiatrice. 

Trigonelline este un compus natural cu o solubilitate ridicată, acest compus 

este permeabil Caco2, iar absorbția intestinală a acestui compus este aproape 

identică cu cea escitalopramului și a clozapinei. Acest compus trebuie administrat 

cu un inhibitor al glicoproteinei P, datorită faptului că este substrat pentru aceasta. 

Volumul de distribuție ridicat indică că acest compus poate da efectul de 

deshidratare sau de cedare a rinichilor. Trigonelline este permeabil BBB dar 

permeabilitatea la nivelul CNS este slabă. Metabolizarea acestuia nu este hepatică. 

Acest compus are un Clearance rapid, prin urmare este necesară administrarea 

acestui medicament la intervale scurte. Acest compus natural este mai puțin toxic 

decât medicația. În concluzie putem spune că trigonelline poate fi utilizat în 

tratamentul patologiilor psihiatrice datorită permeabilității la nivelul BBB, absorbției 

bune și a toxicități scăzute. 

Acetatul de lavandulil este mai solubil în apă decât compușii 

medicamentoși, acest compus are o permeabilitate Caco2 ridicată, și o absorbție 

intestinală ridicată,  similară cu cea a antidepresivului escitalopram și a 
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antipsihoticului clozapină. Acest compus nu este substrat pentru glicoproteina P. 

volum de distribuție al acestui compus indică că acesta prezintă șanse mai mici 

decât medicația de a da efectul advers de deshidratare respectiv de cedare a 

rinichilor. Permeabilitatea la nivelul BBB a acestui compus este apropiată de cea a 

fluoxetinei și a clozapinei, și mai mare decât cea prezisă pentru escitalopram 

respectiv haloperidol. În ceea ce privește permeabilitatea CNS, acesta are o 

permeabilitate mai scăzută decât cea a medicației. Acest compus nu este 

metabolizat hepatic. Acest compus are un clearance total asemănător cu cel al 

fluoxetinei. În ceea ce privește toxicitatea compusul natural acetat de lavandulil este 

mai puțin toxic decât medicația utilizată în tratamentul patologiilor psihiatrice. În 

concluzie putem spune că acest compus natural este bine tolerat de organismul 

uman, în ceea ce privește absorbția acest compus natural este foarte bine absorbit, 

putând fi astfel administrat oral, acest compus natural penetrează bariera 

hematoencefalică prin urmare putem spune că acesta poate fi utilizat în tratamentul 

patologiilor psihiatrice, acest compus nu este metabolizat hepatic, prin urmare riscul 

ca acest compus să dea efecte negative la nivelul ficatului este redus.  

Luteolin acest compus natural are o solubilitate mai ridicată în apă decât 

medicația, însă aceasta este similară cu cea a clozapinei. Acest compus natural are 

o permeabilitate Caco2 scăzută, însă cu toate acestea absorbția intestinală este 

ridicată. Luteolin este substrat pentru glicoproteina P, prin urmare trebuie 

administrat cu un inhibitor al acestei proteine. VDss-ul acestui compus natural este 

ridicată similar cu cel al fluoxetinei, prin urmare este probabil ca acest compus să 

dea efectul advers de deshidratare, sau de cedare a rinichilor. Fracția nelegată de 

proteină a acestui compus natural este similară cu cea a clozapinei, Permeabilitatea 

la nivelul BBB și CNS a acestui compus natural este scăzută. Metabolizarea acestui 

compus natural nu este hepatică. În ceea ce privește toxicitatea compusul natural 

luteolin este mai puțin toxic pentru organismul uman decât medicația, conform 

rezultatelor prezise. În concluzie putem spune că acest compus natural este puțin 

probabil să fie un bun compus utilizat în tratamentul patologiilor psihiatrice poate fi 

scăzută din cauza permeabilității reduse la nivelul BBB. Cu toate aceste acest 

compus este bine tolerat de organismul uman.  

Germacrene D este un compus natural cu o solubilitate în apă medie, acest 

compus natural este mai solubil în apă decât medicația utilizată în tratamentul 
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depresiei, însă solubilitatea acestuia este medie la fel ca și cea a medicației. 

Permeabilitatea Caco2, a acestui compus natural este ridicată, asemănătoare cu 

cea a haloperidolului și cea a escitalopramului. Absorbția intestinală este de 

asemenea ridicată, asemănătoare cu cea prezisă pentru escitalopram respectiv 

clozapină. Acest compus nu este substrat pentru glicoproteina P. Volumul de 

distribuție al acestui compus natural este ridicat, dar cel al medicației utilizată în 

tratamentul patologiilor psihiatrice prezentați anterior este mai ridicat decât a 

acestuia prin urmare, putem spune că apariția efectului de deshidratare respectiv 

cedare a rinichilor este mai puțin probabil să apară în cazul acestui compus natural 

decât în cazul medicației folosite. Fracția nelegată de proteină a acestui compus 

este similară cu cea a clozapinei. Compusul natural germacrene D are o foarte bună 

permeabilitate BBB, asemănătoare cu cea a clozapinei, însă permeabilitatea CNS 

este mai slabă decât cea a medicației.  

Germacrene D nu este metabolizat hepatic prin urmare probabilitatea ca 

acest compus natural să dea efecte adverse asupra ficatului este scăzută. Acest 

compus natural are un clearance total care indică o perioadă mai lungă de timp 

pană când compusul este eliminat din organism, decât cea a medicației. Referitor 

la toxicitatea acestui compus natural putem spune că valorile prezise pentru 

toxicitate indică faptul că acest compus natural este mai puțin toxic decât medicația 

utilizată în patologiile psihiatrice. 

 În concluzie putem spune că predicția ADMET, indică faptul că acest 

compus natural nu prezintă toxicitate asupra organismului uman, este bine tolerat 

și absorbit de acesta, și datorită penetrabilității barierei hematoencefalice putem 

spune că acesta poate fi utilizat în tratamentul patologiilor psihiatrice.  

1,8 cineol are o solubilitate în apă mai ridicată decât cea a medicației, cu o 

permeabilitate Caco2 ridicată, similară cu cea a haloperidolului respectiv cea a 

escitalopramului, iar absorbția intestinală ridicată este asemănătoare cu cea a 

medicamentelor escitalopram și clozapină. Din cauza faptului că acest compus 

natural este substrat pentru glicoproteina P, pentru a nu fi scos din celulă de către 

aceasta eucaliptolul trebuie administrat cu un inhibitor al acesteia. Volumul de 

distribuție este considerat ridicat, însă este mai puțin ridicat decât cel al medicației 
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prin urmare este mai puțin probabil ca acest compus natural să provoace 

deshidratare sau blocaj renal.  

Fracția nelegată de proteină este mai mare decât cea a compușilor 

medicamentoși. Permeabilitatea BBB este ridicată, similară cu cea a antipsihoticului 

haloperidol, dar la nivelul SNC acest compus este slab permeabil. Acest compus 

natural nu este substrat sau inhibitor pentru CYP450, prin urmare putem spune că 

probabilitatea ca acest compus natural să provoace efecte negative asupra ficatului 

este redusă. Datele prezise pentru toxicitatea acestui compus natural indică faptul 

că acest compus nu este toxic pentru organismul uman. 

 În concluzie putem spune că predicțiile ADMET ne indică un compus natural 

sigur, cu o probabilitate mai mică decât medicația să cauzeze efecte toxice sau 

nedorite, bine absorbit de organismul uman, datorită permeabilității BBB similară cu 

cea a neurolepticului haloperidol putem spune că acest compus natural ar putea fi 

folosit în tratamentul patologiilor psihiatrice.  

Α-teripenol este un compus natural mai solubil în apă decât medicația, cu o 

permeabilitate Caco2 ridicată similară cu cea a escitalopramului, cu o absorbție 

intestinală ridicată, dar este substrat pentru glicoproteina P, prin urmare acest 

compus trebuie administrat cu un inhibitor al acesteia. VDss-ul  mediu indică faptul 

că acest compus natural are o probabilitate mai mică de a cauza deshidratare sau 

blocaj renal, decât medicația.  

Fracția nelegată de proteină este ridicată. Permeabilitatea BBB 

asemănătoare cu a haloperidolului ne sugerează că acest compus penetrează 

bariera hematoencefalică; în schimb acest compus este slab permeabil CNS. 

Probabilitatea ca acest compus natural să inducă efecte adverse la nivelul ficatului 

este scăzută datorită faptului că acesta nu este substrat sau inhibitor pentru 

CYP450. Acest compus natural prezintă un grad de toxicitate mai scăzut decât 

medicația. În concluzie putem spune că datorită predicțiilor ADMET pozitive, acest 

compus natural poate fi bine tolerat de organismul uman. 

Acidul elagic este un compus natural cu o solubilitate în apă similară cu cea 

a antipsihoticului clozapină, acest compus natural este slab permeabil prin stratul 

celular Caco2, dar absorbția intestinală a acestuia este similară haloperidolului. Din 

cauza faptului că acest compus natural este substrat pentru glicoproteina P, trebuie 



291 
 

administrat cu un inhibitor al acesteia. Volumul de distribuție mediu face ca acest 

compus natural să fie puțin probabil cauzator de deshidratare sau blocaj renal în 

cazul administrării. Fracția nelegată de proteină a acestui compus natural este mai 

mică decât cea a altor compuși naturali mai sus menționați fiind similară cu cea a 

fluoxetinei haloperidolului și cea a escitalopramului.  

Acest compus natural nu este permeabil pentru BBB și SNC. Clearance-ul 

total al acestui compus natural este similar cu cel al medicației. Referitor la toxicitate 

acest compus natural este mai puțin toxic decât medicația utilizată în tratamentul 

patologiilor psihiatrice. În concluzie putem spune că acest medicament este bine 

tolerat de organismul uman, conform predicțiilor ADMET, acesta se aseamănă cu 

medicația în ceea ce priește absorbția. Din cauza faptului că predicția ADMET indică 

că acest compus natural nu este permeabil pentru BBB nu putem spune că acest 

compus natural poate fi însă utilizat în tratamentul patologiilor psihiatrice. 

Acidul ursolic este un compus natural a cărui solubilitate în apă este 

similară cu cea a clozapinei, cu o permeabilitate a liniei celulare Caco2, similară cu 

cea a clozapinei, și absorbit la nivelul intestinului subțire în proporție de 100% și nu 

este substrat sau inhibitor pentru glicoproteinele P, conform predicțiilor ADMET. 

Acest compus natural are un volum de distribuție considerat ridicat, însă acesta este 

mai puțin ridicat decât cel al medicației, indicând astfel o probabilitate mai mică de 

a cauza deshidratare sau blocaj renal.  

Acidul ursolic are o fracție nelegată de proteină prezisă de 0. Permeabilitatea 

acestui compus natural asupra BBB este ridicată, similară cu cea a escitalopramului 

iar cea a SNC, este similară cu a neurolepticului clozapină. Acest compus natural, 

este substrat pentru CYP3A4, prin urmare metabolizarea acestuia este hepatică. 

Perioada de timp în care acest compus este eliminat complet din organism este 

foarte scurtă, comparativ cu cea a medicației.  În ceea ce privește toxicitatea acestui 

compus, acidul ursolic este bine tolerat de organismul uman, se asemănă foarte 

mult cu medicația utilizată în clinică, față de ceilalți compuși naturali rezultatele 

ADMET indică hepatotoxicitatea acestui compus natural. În concluzie putem spune 

că acest compus natural deșii este permeabil pentru SNC, și tolerabilitatea lui 

prezisă pentru organismul uman este asemănătoare cu cea a medicației, faptul că 
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este legat în proporție de 100% de proteinele serice ne face sceptici în a afirma că 

acest compus poate fi utilizat în tratamentul patologiilor psihiatrice.  

Quercitina este un compus natural solubil în apă, solubilitatea acestuia este 

medie. Acest compus are o slabă permeabilitate a liniei celulare Caco2, absorbția 

intestinală a acestui compus este  ridicată, însă este mai scăzută decât cea a 

medicației. Din cauza faptului că este substrat pentru glicoproteina P, acest compus 

trebuie administrat cu un inhibitor al acesteia.  

Volumul de distribuție mai ridicat decât cel al medicației ne indică că acest 

compus natural este mai probabil să cauzeze deshidratare sau blocaj renal. Fracția 

nelegată de proteinele serice a acestui compus este similară cu cea a 

neurolepticului clozapină. Acest compus nu este permeabil pentru BBB sau SNC. 

Metabolizarea acestuia este hepatică. Perioada de timp în care acest compus este 

eliminat complet din organism este mai mică decât cea prezisă pentru medicație. 

Acest compus natural este însă mai puțin toxic decât medicația. În concluzie putem 

spune că acest compus natural este bine tolerat de organismul uman, dar predicțiile 

ADMET indică că acesta nu este permeabil pentru BBB și SNC. 

Perlolirine este un compus natural cu o solubilitate în apă similară cu cea a 

antipsihoticului clozapină. Acest compus natural are o permeabilitate Caco2 medie, 

iar absorbția lui intestinală este ridicată, similară cu cea a clozapinei și a 

escitalopramului; compusul natural perlolirine nu este substrat pentru glicoproteina 

P, prin urmare eficiența acestuia nu este redusă de aceasta. Volumul de distribuție 

al acestui compus natural considerat ridicat, însă acesta este mai scăzut decât cel 

al medicației utilizate în clinică, prin urmare probabilitatea ca acesta să cauzeze 

deshidratare sau blocaj renal este mai scăzută decât în cazul medicației. Fracția 

nelegată de proteină a acestui compus natural este similară cu cea prezisă pentru 

antipsihoticul clozapină. Acest compus natural are o permeabilitate ridicată a BBB, 

aceasta este mai ridicată decât în cazul escitalopramului și al haloperidolului, 

perlolirine este un compus natural permeabil SNC. Acest compus natural este 

metabolizat hepatic.  

Perioada de timp în care acest compus natural este eliminat total din 

organism prezisă este similară cu cea a fluoxetinei și clozapinei. În ceea ce privește 
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toxicitatea acestui compus natural predicția ADMET sugerează că acesta este mai 

puțin toxic decât medicația utilizată.  

În concluzie putem spune pe baza predicțiilor ADMET că acest compus 

natural este bine tolerat de organismul uman, în ceea ce privește ADME-ul acest 

compus natural este similar cu medicația utilizată în tratamentul depresiei și 

schizofreniei, este permeabil BBB și SNC, iar toxicitatea acestuia este redusă față 

de cea a medicației.  

3.5. Concluzii abordare computațională compuși din nucă, în 

tratamentul patologiilor microbiene 

 Efectul antibacterian al extractului alcoolic din miez de nucă a arătat potențial 

antibacterian prin inhibiarea culturilor bacteriene de S. aureus, S. pyogenes, E. coli 

P. mirabilis și a culturii fungice de C. albicanis.  

 Diametrul de inhibiție al extractului alcoolic de nucă a fost de: 10 mm 

în cazul S. aureus, în comparație cu 21 mm diametrul de inhibiție al gentamicinei; 

11 mm în cazul culturii bacteriene de S. pyogenes în comparație cu 32 mm diametrul 

de inhibiție al penicilinei;  7 mm diamentrul de inhibiție produs de extractul alcoolic 

de nucă pentru cultura bacteriană de E. coli în comparație cu gentamicina care a 

produs un diametru de inhibiție de 23 mm; diametrul de inhibiție produs de extractul 

alcoolic de nucă în cultura de P. mirabilis a fost de 9 mm în comparație cu diametrul 

de inhibiție de 18 mm al gentamicinei. În cazul culturii fungice de C. albicanis, 

extractul alcoolic de miez de nucă a avut un diametru de inhibiție de 9 mm iar 

antifungicul fluconazol a avut un diametru de inhibiție de 15 mm (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat). 

Acidului elagic este unul din principalii constituenți ai extractului de nucă. 

Extractul de nucă conține în proporție de 15.8% acid elagic,  acest compus natural 

a arătat similaritudini cu antibioticul ofloxacin, în studiile ADMET și SAR. Acest 

compus natural respectă regula de 5 a lui Lipinski, prin urmare putem spune că 

acest compus natural poate avea activitate similară cu cea a medicamentelor 

(Duda-Seiman și colab., articol nepublicat). 

Limitarea acestui studiu a constat în faptul că a fost testat extractul alcoolic 

din miez de nucă, nu fiecare constituent separat, asupra culturilor bacteriene.  
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Acest studiu deschide noi perspective în tratamentul patologiilor bacteriene 

și fungice, utilizând compușii naturali.  

În concluzie putem spune că extractul alcoolic din miez de nucă ar putea fi 

utilizat în caazul afecțiuniilor bacteriene și/sau fungice ușoare,  din cauza capacității 

de inhibiție ai slabă decât cea produsă de antibiotice respectiv antifungice (Duda-

Seiman și colab., articol nepublicat).  

Extractul alcoolic de miez de nucă a fost cel mai apropiat în ceea ce privește 

eficiența de antifungicul fluconazol în inhibarea culturii de C. albicanis, diferența 

diametrului de inhibiție fiind de 6 mm în favoarea antifungicului (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat). 
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3.6 Concluzii abordare computațională derivați de tioureide, 

cu posibil efect antimicrobian- drug-like și predicție ADMET 

 Efectele antibacteriene ale noilor derivați de tioureide au fost confirmte atât 

prin aplicatea tehnicilor in silico cât și prin aplicarea tehnicilor experimentale. Cei 

mai activi compuși au fost 1b 1c și 1f, acești noi derivați au prezentat un spectru 

larg de activitate antifungică în special asupra fungiilor filamentoși și a tulpinilor 

clinice de C. albicanis. Studiile in silico, de predicție drug-like ADMET și SAR, au 

arătat că (i) profilul drug-like al compușilor 1b, 1c și 1f  respectă regula de 5 a lui 

Lipinski, aceasta indică că acești noi derivați de tioureide ar putea fi folosiți în clinciă 

pe post de medicamente. (ii) predicțiile ADMET arată că acești compuși naturali 

sunt bine tolerați de organismul uman, în ceea ce privește toxicitatea derivații 1b și 

1 c  predicțiile ADMET sugerează că aceștia nu prezintă efecte hepatotoxice, asupra 

organismului uman spre deosebire de antifungicul ketoconazol (Limban și colab., 

articol nepublicat). 

 Analiza SAR a evidențiat că acești noi derivați de tioureide sunt asemănătorii 

în ceea ce privește descriptorii molecularii corelați cu un efect antifungic puternic cu 

antifungicul ketoconazol în unele cazuri, noii derivați par a fi mai eficienți decât 

acesta (Limban și colab., articol nepublicat). 

 Suplimentar față de compușii testați, pornind de la compușii cei mai activi 1c 

și , am creat noi derivați, respectând criiterile care prezic un compus cu o puternică 

activitate antifungică. Analiza SAR a arătat că 1c derivatul 1, ar putea fi mai eficient 

decât derivatul 1c (Limban și colab., articol nepublicat). 

 În concluzie putem spune că noii derivați de tioureide pot fi un promițător nou 

compus mediamentos utilizat în domeniul medical tratamentul infecțiilor fungice sau 

in domeniul agroindustrial. Aceste rezultate sunt confirmate de testele 

microbiologice cantitatice și calitative și de analizaele in silico.  
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4. Concluzii Generale  

 Scopul acestei lucrări a fost de a evalua potențialul benefic al compușilor 

naturali din plante în tratamentul patologiilor psihiatrice și în tratamentul patologiilor 

infecțioase bacteriene sau fungice. Scopul acestei lucrări a fost îndeplinit prin 

realizarea obiectivelor specifice.  

Primul pas făcut a fost identificarea de compuși naturali din plante ală căror 

efecte benefice au fost speculate în literatura de specialitate sau identificarea de 

compuși naturii cum ar fi alcaloidul perlolirine din plante utilizate în tradiția populară 

chinezească etc. 

 După identificarea compușilor naturali cu posibil efect în patologiile 

psihiatrice, am aplicat tehnica QSAR pentru a prezice posibilul efect al acestor 

compuși naturali asupra principalilor receptori implicați în patologiile psihiatrice: 

SERT, alpha1 adrenergic și 5-HT1A. Cu ajutorul acestor predicții 2D-QSAR a fost 

îndeplinit obiectivul specific 2 al acestei lucrări.  

 Modelele QSAR au avut validare statistică bună QSARSERT (R2: 0.90; q2 

0.84), QSARα1 (R2: 0.88; q2: 0.77) și QSAR5-HT1A (R2: 0.90; q2: 0.85). 

Rezultatele acestora au arătat că: 

i. Resveratrol are activitate biologică foarte ridicată asupra receptorului SERT, 

și medie spre ridicată asupra receptorului alpha1, dar prezintă activitate 

biologică foarte slabă asupra receptorului 5-HT1A (Figura 56), imipramina 

este un antidepresiv care are valori apropiate asupra receptorilor 

membranari SERT (9.82), alpha 1 (7.49) și 5-HT1A (5.23) similare cu cele 

prezise pentru compusul natural resveratrol. Activitățile biologice similare cu 

cele ale imipraminei pentru principalii receptori target-ați de medicația 

utilizată în tratarea patologiilor psihiatrice indică faptul că acest compus 

natural ar putea avea efecte similare cu aceasta. 

ii. Quercitina, acidul elagic și luteolin au activități biologice medii spre ridicate 

asupra receptorilor membranari alpha1, și SERT, și activitate biologică medie 

asupra receptorului 5-HT1A (Figura 56), antidepresivul doxepină, prezintă 

activitate biologică medie spre ridicată, asupra receptorilor SERT și alpha1, 

și activitate biologică medie asupra 5-HT1A. Activitățile biologice similare cu 

cele ale doxepinei pentru principalii receptori target-ați de medicația utilizată 
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în tratarea patologiilor psihiatrice indică faptul că acest compus natural ar 

putea avea efecte similare cu aceasta. 

iii. Perlorilene, linalool, cumarina, α-terepenol, acetatul de linalil, acetatul de 

lavandulil, trigonelline, germacrene D și 1,8 cineol  sunt compuși naturali care 

prezintă activitate biologică prezisă ridicată asupra SERT, medie asupra 

alpha1 și nu prezintă activitate biologică asupra receptorului 5-HT1A (Figura 

56). Antidepresive ca fluoxetina prezintă activitate biologică ridicată asupra 

SERT, medie asupra aplha1, și nu prezintă activitate biologică asupra 

receptorului membranar 5-HT1A. Activitățile biologice similare cu cele ale 

fluoxetinei pentru principalii receptori target-ați de medicația utilizată în 

tratarea patologiilor psihiatrice indică faptul că acest compus natural ar putea 

avea efecte similare cu aceasta. 

iv. Melatonina prezintă activitate biologică ridicată asupra SERT și alpha1 și nu 

prezintă activitate biologică asupra 5-HT1A (Figura 56), antidepresivul 

amitriptilină, prezintă activitate biologică puternică asupra SERT și alpha 1, 

însă acesta prezintă activitate biologică medie asupra 5-HT1A. Activitățile 

biologice similare cu cele ale amitriptilinei pentru principalii receptori target-

ați de medicația utilizată în tratarea patologiilor psihiatrice indică faptul că 

acest compus natural ar putea avea efecte similare cu aceasta. 

v. Colina este un compus natural  cu activitate biologică ridicată asupra 

receptorilor alpha 1 și 5-HT1A, și prezintă activitate biologică scăzută asupra 

SERT (Figura 56). Antipsihoticele tioridazină și flufenazină au activități 

biologice asupra acestor receptori asemănătoare cu acest compus natural. 

Activitățile biologice similare cu cele ale tioridazinei și ale flufenazinei pentru 

principalii receptori target-ați de medicația utilizată în tratarea patologiilor 

psihiatrice îndică faptul că acest compus natural ar putea avea efecte 

similare cu aceasta.  

vi. Acidul ursolic și acidul clorogenic au activități biologice ridicate, similare 

asupra receptorilor membranari testați. Antipsihoticul ziprasidonă are 

activități biologice similare cu acest compus natural. Activitățile biologice 

similare cu cele ale ziprasidonei pentru principalii receptori target-ați de 

medicația utilizată în tratarea patologiilor psihiatrice indică faptul că acest 

compus natural ar putea avea efecte similare cu aceasta. Activitățile 

biologice similare cu cele ale ziprasidonei pentru principalii receptori target-
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ați de medicația utilizată în tratarea patologiilor psihiatrice indică faptul că 

acest compus natural ar putea avea efecte similare cu aceasta. 

 

Figura 56: Predicțiile activităților biologice ale compușilor naturali asupra 

receptorilor 5-HT1A (gri), alpha1 (portocaliu) și SERT (albastru)  

10.07

11.4

9.48

7.55

9.38

9.45

5.81

7.37

7.1

5.41

9.67

8.7

9.51

8.16

8.36

7.31

9.28

7.03

8

7.77

8.37

6.98

8.34

7.76

8.12

7.62

7.6

6.97

8.01

7.6

7.73

7.48

4.22

3.97

4.63

6.25

3.91

4.61

8.7

6.39

8.25

8.45

4

5.15

3.69

4.3

4.46

6.75

5.19

0 2 4 6 8 10 12

 1,8 cineol

germanacrene D

acetat de linalil

luteolin

trigoneline

α-terepenol

acid clorogenic

acid elagic

acid ursolic

colina

cumarina

lavandulil acetat

linalool

melatonina

perlorilene

quercitina

resveratrol

pKi prezis

C
o

m
p

u
și

i n
at

u
ra

li

Predicție 5-HT1A Predicție alpha1 Predicție SERT



299 
 

Pentru a îndeplini obiectivul 3, prin care am vrut să vedem dacă compușii 

naturali și medicația utilizată în tratamentul patologiilor psihiatrice au puterea de a 

penetra bariera placentară, dacă un compus nu penetrează bariera placentară 

putem spune șansele ca acesta să creeze efecte adverse la nivelul fătului.  

Modelul QSARTI, a prezis capacitatea compușilor naturali și capacitatea 

medicației de a penetra bariera placentară.  

Deșii penetrează bariera placentară datele din literatură arată că melatonina 

(Tamura și colab., 2008), (Hobson și colab., 2018), (Hannan și colab., 2018), 

(Marseglia și colab., 2016); resveratrol (Ding și colab., 2017), (Madhyastha și colab., 

2013); acidul elagic (Bohn și colab., 1998), (Akkoyun și Karadeniz, 2016); colină 

(Langley și colab., 2015); luteolin (Wall și colab., 2013); quercitinei (Xu și colab., 

2014) și trigonelline (Zhou și colab., 2017) sunt sigur de utilizat pe parcursul sarcinii.  

Prin aplicarea regulilor de drug-like, am îndeplinit obiectivul specific 4 al 

acestei lucrari: am testat dacă acești compuși din plante au caracteristici de 

medicament, regulile de drug-like (Lipinski, Ghose, Veber și Muegge), au fost 

aplicate pentru toți compușii naturali din acest studiu, rezultatele acestora au arătat 

că: luteolin, resveratrol, melatonina, perlolirine și quercitin respectă toate regulile de 

drug-like aplicate (Figura 57). 

 Compușii naturali perlolirine și quercitin au caracter leadlikeness, prin 

urmare acești compuși pot fi utilizați pentru a crea noi derivați. 

 Compușii naturali acid elagic, acetat de linalil, lavandulil acetate și 

germacrene D încalcă doar una din cele 4 de reguli de drug-like aplicate (Figura 

57).  
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Figura 57: În aceasta figură sunt reprezentate grafic regulile de drug-like încălcate 

de compușii naturali. Albastru reprezintă încălcarea reguli lui Lipinski, portocaliu 

reprezintă încălcarea regulii lui Ghose, gri Veber și galben Muegge.  

Obiectivul specific 5: Predicția constantei de inhibiție a compușilor naturali 

asupra principalului receptor targetat în tratamentul depresiei utilizând tehnici in 

silico; a fost îndeplinit prin aplicare tehnicilor de docare moleculară. În acest studiu 

au intrat compușii naturali care au respectat cel puțin 3 din cele 4 reguli de drug-like 

aplicate. Și le-a fost prezisă constanta de inhibiție asupra transportorului de 
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serotonină: compușii naturali luteolin, quercitină, perlolirine, resveratrol, acid elagic, 

melatonină și germacrene D.  

 Conform rezultatelor obținute prin tehnicile de docare moleculară, compusul 

natural cu cea mai ridicată activitate biologică asupra SERT este compusul natural 

luteolin, acesta are o constantă de inhibiție prezisă de 508,7. Compușii naturali 

quercitină, perlolirine, resveratrol au de asemenea constante de inhibiție asupra 

acestui receptor care indică că acești compuși naturali ar putea avea efect 

antidepresiv.  

 Obiectivul specific 6: Predicția absorbției, distribuției, metabolismului, 

excreției și toxicității (ADMET), compușilor naturali. A fost îndeplinit prin aplicarea 

tehnicilor in silico ADMET pentru compușii naturali studiați 1,8 cineol, αteripenol, 

acid clorogenic, acid elagic, acid ursolic, colina, cumarina, germacrene D, lavandulil 

acetat, linalool, acetat de linalil, luteolin, perlorilene, melatonină, quercitină, 

resveratrol și trigoneline. Rezultatele au arătat că toți compușii naturali sunt mai 

puțin toxici decât medicația, nici unul dintre compușii naturali nu sunt inhibitor hERG 

I sau hERG II, în timp ce medicația testată de noi au activitate inhibitorie asupra 

acestora și nici unul dintre compușii naturali nu prezintă hepatotoxicitate spre 

deosebire de medicație. Exceptânt compușii naturali acid clorogenic, acidul elagic 

și quercitina care nu penetrează bariera hematoencefalică și compusul natural 

luteolin care are o permeabilitate medie asupra barierei hematoencefalice, toți 

compușii naturali penetrează bariera hematoencefalică, prin urmare pot fi utilizați în 

tratamentul patologiilor psihiatrice. În ceea ce privește absorbția toți compușii 

naturali au o bună absorbție orală, mai puțin compusul natural acid clorogenic.   

 Obiectivul specific 7:  Utilizarea compușilor naturali din nucă în tratamentul 

patologiilor microbiene a fost realizat prin aplicarea reguli de 5 a lui Lipinski asupra 

principalilor componenți ai miezului de nucă, a fost efectuată o predicție ADMET 

pentru compușii din nucă care respectă acesta regulă de drug-like și a fost efectuată 

analiza SAR (Relația Structură Activitate), a compusului natural acid elagic în 

comparație cu medicația utilizată în tratamentul patologiilor microbiene. În analiza 

SAR au fost incluși descriptori moleculari specifici, și relevanți în acest studiu. 

Rezultatele au arătat că  acidul elagic este un compus natural care respectă 

caracteristicile de medicament, și se găsește într-o concentrație ridicată în miezul 
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de nucă. Prin urmare putem spune că acidul elagic ar putea fi utilizat în cazul 

afecțiunilor bacteriene și/sau fungice ușoare, din cauza capacității de inhibiție mai 

slabă decât cea produsă de antibiotice respectiv antifungice (Duda-Seiman și 

colab., articol nepublicat). 

 Obiectivul specific 8 a constat în  modelarea unor derivați de tiouree, pentru 

a obține noi medicamente cu efect antifungic. Acest obiectiv a fost realizat prin 

adăugarea de grupări funcționale. Prezența acestor grupări funcționale a fost 

confirmată prin metode in silico. Pentru acești noi derivați au fost aplicate regulile 

de drug-like, și a fost prezis profilul ADMET al acestora. Rezultatele experimentale 

și in silico au arătat că derivații 1c, 1b și 1f sunt asemănători în ceea ce privește 

activitatea antifungică sau chiar mai eficienți decât medicația. Pornind de la cei mai 

activi compuși am creat noi derivați care să fie mai activi decât aceștia, iar 

rezultatele au arătat cp derivatul 1c1 ar putea fi mai activ în tratamentul infecților 

fungice decât derivatul 1C.Cu ajutorul tehnicilor e drug-like am evaluat potențialul 

de medicament al acestor noi derivați, iar rezultatele au fost favorabile pentru cei 

mai activi compuși. Profilul ADMET a indicat de asemenea o bun tolerabilitate a 

acestora. Prin urmare putem spune că acești noi derivați ar putea reprezenta o 

alternativă viabilă în tratamentul infecțiilor fungice (Limban și colab., articol 

nepublicat).  

 În concluzie putem spune că datorită rezultatelor ADMET favorabile, datorită 

faptului că respectă regulile de drug-like aplicate și datorită faptului că activitatea 

biologică asupra SERT a fost confirmată atât prin tehnicile QSAR cât și prin tehnicile 

de docare moleculară putem spune că luteolin, perlolirine, resveratrol, și 

germacrene D sunt compuși naturali care ar putea fi folosiți în tratamentul depresiei, 

în plus compușii naturali luteolin și rezveratrol, conform literaturii pot fi utilizați pe 

parcursul sarcinii (Ding și colab., 2017), (Madhyastha și colab., 2013), (Wall și 

colab., 2013). În ceea ce privește infecțiile bacteriene și fungice acidul elagic și 

derivații de tiouride reprezintă candidați cu posibilă eficiență ridicată în tratamentul 

acestora.  

Rezultatele acestui studiu sunt importante pentru societate, din cauza 

numărului tot mai mare de persoane afectate de depresie. Deși medicația actuală 

este eficientă, din cauza efectelor adverse severe ale acesteia 25% dintre 
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persoanele afectate de depresie majoră urmează tratamentul pentru mai mult de 11 

luni (Serna și colab., 2010). Prin urmare compușii naturali luteolin, perlolirine, 

resveratrol, și germacrene D, au posibil efect antidepresiv asemănător cu cel al 

medicației, dar rezultatele in silico ne arată că acestea reprezintă o alternativă a 

tratamentului ce ar putea fi mai bine tolerată decât medicația de către organismul 

uman, luteolin și resveratrol putând fi administrați și pe parcursul sarcinii datorită 

lipsei de efecte negative asupra fătului (Ding și colab., 2017), (Madhyastha și colab., 

2013), (Wall și colab., 2013).  
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Cornelia Dragomir, GeaninaHaralambie and SperantaAvram 

4. Sesiunea de comunicari stintifice a studentilor facultatii de biologie 2016 

Prezentare orală, cu titlul: Side effects of antipsychotics and antidepressants 

drugs interacting with histamine H1 receptor. Ana-Maria Udrea, Alin Puia, 

Speranta Avram 

5. 19’Th IUPAB congress and 11’Th EBSA congress Edinburgh, Scotland in July 

2017.  Prezentare poster, cu titlul: "QSAR used in evaluation of natural 

compounds interacting with SERT, D2 and alpha1 receptors". Ana-Maria Udrea, 

Alin Puia, Iulia Alexandrescu, Speranta Avram. EBSA bursary  

6. 19’Th IUPAB congress and 11’Th EBSA congress Edinburgh, Scotland in July 

2017.  Prezentare poster, cu titlul: In Silico studies applied on 

Acethylcholinesterase inhibitors based on natural compounds Alin Puia, Ana-

Maria Udrea, Maria Mernea, Iulia Alexandrescu, Speranta Avram. 

7. Conferința Națională de Neuroștiințe, Neuroinformatică, Grupul roman pentru 

cercetarea creierului, Bucuresti November 2017. Prezentare orală cu titlul: 

Bioinformatica și farmacologia computatională- noi perspective în tratamentul 

depresiei în cazul grupelor de risc.  Ana-Maria Udrea, Alin Puia, Speranţa 

Avram 

8. NANO-MOD 2018, Timișoara 16-17 mai, 2018, Prezentare poster, cu titlul: 

Melatonin, Resveratrol, Linalool and Linalyl Acetate-New Perspectives in 

Treatment of Depression. Ana-Maria Udrea, Alin Puia, Iulia Alexandrescu 

Speranta Avram. 

 

 


