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Endocannabinoid system plays an impor-
tant neuromodulatory role in the central 
nervous system.  Endocannabinoid-me-
diated synaptic plasticity influences mo-
tor control systems involved in planning 

and execution of movement. Olfactory bul-
bectomy (OBX) is an experimental  model 
of depression with a number of  behavior-
al, biochemical and neuroendocrinological 
features, many of which are comparable to 
those seen in patients with major depres-

sion. The effects of cannabinoid CB1 recep-
tor agonist HU 210 and cannabinoid CB1 
receptor antagonist SR 141716A injected 

i.c.v. on the exploratory  behaviour of OBX 
rats were studied in an Opto varimex ap-
paratus. HU 210 injected 5 min before the 
testing decreased the number of horizon-
tal and vertical movements and showed 

a tendency to improve the habituation in 
OBX rats, while SR 141716A decreased the 

number of  vertical movements only, as 
compared to the saline-treated OBX con-

trols. The data showed that stimulation of 
CB1 receptors suppressed exploratory ac-
tivity while the inhibition of CB1 recep-

tors produced an weak modulatory effect.

Въведение
Ендоканабиноидната система има ва-

жна регулаторна роля в човешкия орга-
низъм, свързана с дейността на нервна-
та, имунната, сърдечно-съдовата система 
и др. (14). Тя е съставена от ендоканаби-
ноиди – липидни медиатори, производни 
на арахидоновата киселина и канабиноид-
ни рецептори. Основните ендоканабинои-
ди са анандамид (N  арахидоноилетано-
ламин) и 2-арахидоноилглицерол (2-AG). 
Канабиноидните рецептори са два основ-
ни типа (СВ1 и СВ2) и принадлежат към 
суперфамилията на G-протеин-куплира-
ните мембранни рецептори (8).

СВ1 рецепторите са широко разпрос-
транени в областите на мозъчната кора, 
отговорни за регулацията на двигателните 
функции, в лимбичната система, базални-
те ганглии, таламуса, nucleus subtalamicus, 
малкия мозък и соматосензорни, асоциа-
тивни и моторни ядра в мозъчния ствол 

(7). В централната нервна система (ЦНС) 
CB

1
 рецепторите са разположени предим-

но пресинаптично и модулират освобож-
даването на други невротрансмитери, 
като по този начин участиват в кратко-
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временната синаптична пластичност (9). 
Ендоканабиноид-медиираната синаптич-
на пластичност обхваща различни части 
от системата за регулация на движенията 
при гръбначните, включително мрежи от 
неврони в центровете, отговорни за пла-
ниране и изпълнение на движенията в мо-
зъчната кора, базалните ганглии, малкия 
мозък и мозъчния ствол (4).

Експериментални данни показват, че 
ендоканабиноидната система, със своя-
та модулаторна роля в ЦНС, повлиява на-
строението и тревожността и има важно 
значение в патогенезата на депресивни-
те разстройства (16). За проучвания на де-
пресията са разработени различни експе-
риментални модели на депресия при жи-
вотни. Двустранната олфакторна бул-
бектомия (OBX) предизвиква при гриза-
чи синдром с поведенчески, неврохимич-
ни и структурни аномалии, подобни на 
тези, наблюдавани при депресия у хора. 
При този модел се наблюдава промяна в 
експлораторното поведение и нарушава-
не на хабитуацията (угасване с течение 
на времето на изследователския рефлекс 
към повтарящи се индиферентни въз-
действия, в случая постепенно намалява-
не броя на хоризонталните и вертикални-
те движения) (13, 15).

Цел
Да се проучи участието на мозъчните 

СВ1 канбиноидни рецептори в изследова-
телското поведение на плъхове при експе-
риментален модел на депресия – ОВХ чрез 
еднократно интрацеребровентрикуларно 
(i.c.v.) въвеждане на СВ1 рецепторния аго-
нист HU  210 и СВ1 рецепторния антаго-
нист SR 141716A.

Материали и методи
Експериментите бяха проведени вър-

ху 76 мъжки полово зрели бели плъхове, 
порода Wistar, с тегло 200-220 g. Експери-
ментите са провеждани съгласно изис-
кванията и правилата на Етичния Коми-
тет при Институт по Невробиология, БАН 
(регистрация FWA 00003059 от Службите 
за Човешко Здраве, САЩ).

Експериментален модел на депресия 
– двустранна олфакторна булбектомия. 
След анестезия, експерименталните жи-
вотни се фиксират в стереотаксичен апа-
рат (Narishige S.I.L.). Отпрепарират се ме-
ките тъкани на главата и периоста, правят 
се двустранно отвори с диаметър 2 mm 
според координатите на bulbus olfactorius 
в атласа на Pellegrino & Cushman (11). Bulbi 
olfactorii се аспирират чрез игла от не-
ръждаема стомана, прикрепена към водна 
помпа.

Стереотаксична имплантация на 

канюли и инжектиране на СВ1 лиганди 

във ventriculus ventrolateralis dexter. След 

анестезия плъховете бяха поставени в 

стереотаксичен апарат (Narishige SIL) и 

бяха имплантирани водещи канюли във 

ventriculus ventrolateralis dexter според ко-

ординатите от стереотаксичния атлас на 

Pellegrino и Cushman (11). СВ1 лигандите 

HU 210 (Tocris) и SR 141716A (Sanofi) бяха 

разтваряни ех tempore в 1:19 разтвор на 

диметилсулфоксид/0.9% физиологичен 

разтвор и 1 µl от разтвора (рН 7.4) се вли-

ваше i.c.v. посредством инжекционна ка-

нюла 5 минути преди теста за поведение.

Изследване на експлораторната ак-

тивност. Промените в изследователско-

то поведение бяха проследени съглас-

но метода на Kohler и Lorens (5) чрез апа-

рат Opto Varimex (Columbus Instruments, 

USA). Апаратът регистрира в условни еди-

ници броя на пресичанията на инфрачер-

вени лъчи при движението на животното, 

което позволява избирателно отчитане на 

броя на хоризонталните и вертикални-

те движения за определен период от вре-

ме. Получената информация се обработва 

от компютър. Движенията на животните 

бяха регистрирани на всяка минута за 5 

минутен период

Статистическа обработка на резул-
татите. Двуфакторен ANOVA беше из-
ползван за обработка на данните, получе-
ни за поведението на животното. Полу-
чените от ANOVA резултати бяха допъл-
нително анализирани чрез post hoc t-test.
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Резултати

Двуфакторният ANOVA показа дос-

товерен ефект за фактора вещество 

(F
2,  179

  =  34.93; P £  0.001) и фактора време 

(F
4, 179

 = 156.23; P £ 0.001) и достоверно вза-

имодействие между  факторите вещество 

и време (F
8,  179

  =  5.35; P £  0.001). Post-hoc 

t-тестът показа, че HU 210 въвеведен при 

плъхове постепенно и достоверно пони-

жава броя на хоризонталните движения 

на 1-ва (t  =  3.77; P £  0.001), 2-ра (t  =  2.58; 

P £ 0.01) и 3-та минута (t = 5.99; P £ 0.001), а 

на 4-та и 5-та техния брой се приближава 

до този на контролите, третирани с физи-

ологичен разтвор. SR 141716A достоверно 

повишава броя на хоризонталните движе-

ния на 2-ра (t = 3.74; P £ 0.001), 3-та (t = 3.17; 

P £ 0.01), 4-та (t = 1.92; P £ 0.05) и 5-та мин. 

(t  =  2.49; P £  0.01) в сравнение с контро-

лите, третирани с физиологичен разтвор 

(фиг. 1).

ANOVA за броя на хоризонтални-

те движения при OBX плъховете пока-

за достоверен ефект за фактора веще-

ство (F
2, 179

 = 5.56; P ≤ 0.01) и фактора вре-

ме (F
4, 179

 = 68.38; P ≤ 0.001), както и досто-

верно взаимодействие между факторите 

вещество  и време (F
8, 179

 = 4.11; P ≤ 0.001). 

Post-hoc t-тестът показа, че HU 210 първо-

начално достоверно намалява броя на хо-

ризонталните движения на 1-ва  (t = 2.04; 

P £ 0.05) и 2-ра мин. (t = 3.29; P £ 0.01), а на 

4-та ги повишава (t =  3.34; P £ 0.001), след 

което отново ги намалява на 5-та мин. 

(t =  3.75; P £ 0.001). SR 141716A повишава 

достоверно броя на хоризонталните дви-

жения на 2-ра (t = 3.11; P £ 0.01) и 4-та мин. 

(t  =   1.91; P £  0.05) и го намалява на 5-та 

мин. (t =  1.75; P £ 0.05) в сравнение с ОВХ- 

контролите, третирани с физиологичен 

разтвор (фиг. 1).

Инжектирането на HU  210 и 

SR 141716A предизвика промени и в броя 

на вертикалните движения. Двуфактор-

ният ANOVA при интактни животни по-

каза достоверен ефект за фактора веще-

ство (F
2, 179

 = 106.81; P £ 0.001) и фактора вре-

ме (F
4, 179

 = 394.93; P £ 0.001) и достоверно 

взаимодействие между двата фактора ве-

щество × време (F
8, 179

 = 7.42; P £ 0.001). При 

сравняване броя на вертикалните дви-

жения на инжектираните с HU 210 или с 

Фиг. 1. Влияние на HU 210 (5 μg) и SR 141716A (3 μg), въведени i.c.v., върху броя на хоризон-
талните движения на плъхове за всяка минута поотделно в продължение на 5-минутно на-
блюдение. º P ≤ 0.05; ºº P ≤ 0.01; ºººP ≤ 0.001 – достоверност на разликата спрямо контроли-
те, третирани с физиологичен разтвор. * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 – достоверност 

на разликата спрямо OBХ плъховете, третирани с физиологичен разтвор.



ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

6 ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 2’2014 / ТОМ XIX

SR 141716A плъхове с тези на контролните 

животни, беше установено, че HU 210 дос-

товерно намалява броя на вертикалните 

движения, на 1-ва (t = 3.48; P £ 0.001), 2-ра 

(t = 6.80; P £ 0.001), 3-та (t = 6.12; P £ 0.001), 

4-та (t = 6.77; P £ 0.001) и 5-та мин. (t = 2.51; 

P £ 0.01), а SR 141716A статистически дос-

товерно ги повишава на 1-ва (t  =  1.97; 

P  £  0.05) 2-ра (t  =  5.36; P  £  0.001), 3-та 

(t = 5.09; P £ 0.001), 4-та (t = 6.01; P £ 0.001) и 

5-та мин. (t = 3.26; P £ 0.01) (фиг. 2).

Двуфакторният ANOVA при OBX 

плъховете показа достоверен ефект за 

фактора вещество (F
2, 179

 = 94.96; P ≤ 0.001) 

и фактора време (F
4, 179

 = 20.53; P ≤ 0.001). 

Съществува и достоверно взаимодейст-

вие между двата фактора вещество × вре-

ме (F
8,  179

  =  14.29; P  ≤  0.001). HU  210 дос-

товерно намалява броя на вертикалните 

движения, на 2-ра (t = 4.58; P £ 0.001), 3-та 

(t = 6.54; P £ 0.001), 4-та (t = 9.76; P £ 0.001) 

и 5-та мин. (t = 6.47; P £ 0.001); SR 141716A 

също значимо понижава броя на дви-

женията на 2-ра (t  =  5.36; P £  0.001), 3-та 

(t = 5.09; P £ 0.001), 4-та (t = 6.01; P £ 0.001) 

и 5-та мин. (t = 3.26; P £ 0.01) в сравнение с 

ОВХ-контролите, третирани с физиологи-

чен разтвор (фиг. 2).

Дискусия
Прилагането на агонисти на СВ1 ре-

цепторите при гризачи предизвиква раз-
витие на т.нар. канабиноидна тетрада, 
включваща понижена локомоторна ак-
тивност, хипоалгезия, хипотермия и ка-
талепсия, които изчезват при блокира-
не на СВ1 рецепторите (2). Нашите дан-
ни също показват понижаване на локомо-
торната активност и потискане на експло-
раторното поведение под действие на аго-
ниста на СВ1 рецепторите HU 210 и пови-
шаване на експлораторната активност от 
антагониста SR 141716A, след прилагането 
им върху интактни животни. Ендокана-
биноидната система има важна модули-
раща роля при освобождаване на невро-
трансмитери в двигателните зони на мо-
зъчната кора и базалните ганглии, като е 
основен участник в осъществяването на 
синаптична пластичност чрез задръжни-
те и активиращите интерневрони в тях 
(14). Polissidis и сътр. регистрират осво-
бождаване на глутамат и допамин в пре-
фронталния кортекс и базалните ганглии, 
което зависи от дозата на СВ1 рецептор-
ния агонист WIN55,212-2 и мястото на въ-
веждане. Установяват и двуфазни проме-
ни в локомоторната активност – ниските 

Фиг. 2. Влияние на HU 210 (5 μg) и SR 141716A (3 μg), въведени i.c.v., върху броя на вертикал-
ните движения на плъхове за всяка минута поотделно в продължение на 5-минутно наблю-
дение. º P ≤ 0.05; ºº P ≤ 0.01; ºººP ≤ 0.001 – достоверност на разликата спрямо контролите, 
третирани с физиологичен разтвор. * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 – достоверност на 

разликата спрямо OBХ плъховете, третирани с физиологичен разтвор.
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дози повишават я и могат да нарушат ха-
битуацията, а високите дози понижават 
двигателната активност и експлораторно-
то поведение. Изследването не установява 
корелация между освобождаването на не-
вротрансмитери и промените в двигател-
ната активност. Прилагането на СВ1 ре-
цепторния антагонист SR  141716A, едно-
временно с WIN55,212-2 блокира описани-
те ефекти (12). Тези наблюдения подсказ-
ват важното значение на взаимодействие-
то между различните корови и подкорови 
структури в регулацията на движенията.

Нашите резултати показаха, че и два-
та лиганда, в използваните дози, не нару-
шават хабитуацията на интактните жи-
вотни, изразена чрез запазеното посте-
пенно намаляване броя на движенията по 
време на експлораторния период, въпре-
ки разнопосочното си действие. Това под-
сказва, че острото прилагане на лиганди 
на СВ1 рецепторите при плъхове не нару-
шава значимо когнитивните възможнос-
ти и приспособимостта им при попадане 
в непозната среда.

При ОВХ плъховете наблюдавахме 
характерните за този модел на депресия 
поведенчески промени, а именно пови-
шена двигателна активност и нарушаване 
на хабитуацията. Eisenstein и сътр. свърз-
ват повишената локомоторна активност 
и нарушената хабитуация на ОВХ плъхо-
вете с понижените нива на анандамид и 
2-AG във вентралния стриатум, при за-
пазена гъстота на СВ1 рецепторите. Спо-
ред тях, ниските нива на ендоканабинои-
дите може да са последица от дисфункция 
на ендоканабиноидната система вслед-
ствие на булбектомията (3). Установени-
те от нас намалена експлораторна двига-
телна активност (намаление на вертикал-
ните и хоризонтални движения) и тенден-
ция за нормализиране на хабитуацията 
при въвеждане на агониста на СВ1 рецеп-
торите HU 210 е в подкрепа на горепосоче-
ното изследване.

Наблюдаваната от нас тенденция за 
понижаване на двигателната активност 
(брой вертикални девижения) предизви-

кана от SR 141716A е възможно да се дъл-
жи на превалиране на процеса на “деполя-
ризационно-зависимото потискане на за-
държането” от ендоканабиноидната сис-
тема в GABA-интерневроните в мозъч-
ната кора и стриатума, над този на “депо-
ляризационно-зависимото потискане на 
стимулацията”, характерен за глутаматер-
гичните интерневрони. Друг възможен 
механизъм за намаляване на двигателна-
та активност е анксиолитичното действие 
на SR 141716A, който се явява антагонист/
обратен агонист на СВ1 рецепторите (1, 6, 
10).

Заключение
Лигандите на канабиноидните СВ1 

рецептори, микроинжектирани i.c.v. на 
интактни плъхове, проявяват разнопосо-
чен ефект върху екплораторната актив-
ност на плъхове (потискане от HU  210 и 
стимулация от SR  141716A) и не наруша-
ват хабитуацията им.

Прилагането на HU 210 на плъхове с 
OBX модел на депресия потиска експло-
раторната активност и показва тенденция 
към подобряване на нарушената хабиту-
ация, докато SR  141716A намалява само 
броя на вертикалните движения. Резул-
татите посочват възможно участие на СВ1 
рецепторите в експлораторното поведение 
на плъхове с олфакторна булбектомия.
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