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Corticotropin releasing factor (CRF) is a 
41-amino acid-containing peptide, which 
is secreted by neurons of the central and 

peripheral nervous systems. CRF and CRF 
receptors are expressed in brain regions, 

involved in the stress response and the con-
trol of mood. CRF plays a key role in the 

control of the basal and stress activated hy-
pothalamic-pituitary-adrenal axis. In the 

central nervous system CRF system co-
ordinates the endocrine, autonomic, and 
behavioral responses to stress. Findings 
from numerous studies support the con-
cept for the role of CRF system in medi-
ation of the physiological response to ex-
ternal stressors and in the pathophysiol-
ogy of depression. The accumulating evi-
dence for the involvement of the CRF sys-

tem in the mechanisms of depressive disor-
ders will be briefly reviewed in this article.

Увод
Kортикостропин-освобождаващият 

фактор (CRF) е невропептид, който се се-
кретира от неврони в централната и пе-
риферната нервна система. CRF и CRF 
рецепторите са локализирани в мозъчни 
области, свързани със стресовия отговор 
и с регулацията на настроението. Мозъч-
ната CRF система участва в активиране-
то на хипоталамо-хипофизо-надбъбреч-
ната (НРА) ос и координира невроендо-
кринния, вегетативен, имунен и поведен-
чески отговор на организма при стресор-
ни въздействия. Депресивните разстрой-
ства представляват хетерогенна група от 
нарушения, резултат от въздействието на 
генетични фактори и фактори на околна-
та среда. Проявата на депресия при гене-
тично предразположени индивиди може 
да се отключи вследствие на хронични 
соматични заболявания, социална изо-
лация, неблагоприятни жизнени съби-
тия, и др. Стресът допринася в значи-
телна степен за развитието на депресия-
та. Реакциите на организма при стрес се 
контролират от невроендокринна систе-
ма, в която участват хипоталамуса, хи-
пофизата и надбъбречната жлеза, секре-
тираща глюкокортикоиди. В статията са 
представени натрупаните данни от го-
лям брой изследвания през последните 
две десетилетия, които доведоха до въз-

никването на теория за ролята на нару-
шената активност на НРА оста и на CRF 
системата в патогенетичните механизми 
на депресивните състояния. 

CRF система в мозъка. 
Кортикостропин-освобождаващи-

ят фактор е невропептид, изграден от 41 
аминокиселини, който е изолиран през 
1981 г. от хипоталамус на овца (1). Невро-
ните, секретиращи CRF се откриват в па-
равентрикуларното ядро на хипоталаму-
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са и в редица мозъчни области. Извън-
хипоталамичната локализация на CRF 
разкрива участието му в механизмите на 
афективния поведенчески отговор при 
стрес. Най-голяма експресия на CRF се 
установява в лимбичната система (цен-
тралното ядро на амигдалатa, bed nucleus 
of stria terminalis, септум), церебро-кор-
тикални области и мозъчен ствол (locus 
coeruleus, nucleus of solitary tract). CRF се 
експресира и в периферни тъкани - кръ-
воносни съдове, кожа, бял дроб, полови 
жлези и плацента (2). 

В централна и периферна нервна 
система са идентифицирани три CRF-
подобни невропептида: урокортин 1 
(UCN1), урокортин 2 (UCN2) и урокор-
тин 3 (UCN3). Трите типа урокортини са 
с различна експресия в мозъка, като само 
урокортин 2 показва сходна локализа-
ция с CRF (хипоталамусни ядра, мозъчен 
ствол и др.).

CRF и трите типа урокортини се 
свързват с различен афинитет към два Gs 
белтък-асоциирани мембранни рецепто-
ра: CRF рецептор тип 1 (CRFR1) и CRF ре-
цептор тип 2 (CRFR2). CRF се свързва с 
висок афинитет с CRF1 рецептора; уро-
кортини тип 2 (UCN2) и тип 3 (UCN3) са 
с по-висок афинитет към CRF2 рецепто-
ра, урокортин тип 1 (UCN1) се свързва и 
с двата рецептора. Биологичното дейст-
вие на CRF и урокортините се модули-
ра от CRF-свързващ протеин (CRFBP) (3). 
Областите, в които се експресират двата 
типа рецептори се различават при гриза-
чи, примати и хора. При плъхове CRFR1 
се открива предимно в неокортекс, та-
ламус, малък мозък, хипоталамус, пред-
на хипофиза, амигдала, хипокамп, и др. 
CRFR2 е локализиран в по-малък брой 
мозъчни облaсти (обонятелна луковица, 
вентромедиален хипоталамус и др.), до-
кaто в примати и двата типа рецептори 
се откриват в неокортекс, амигдала, хи-
покамп и хипофиза. Вероятно рецепто-
рите изпълняват различна роля в ЦНС 
на примати, тъй като само CRF1 рецепто-
ра се експресира в locus coeruleus, nucleus 

of the solitary tract, таламус, стриатум и 
само CRF2 се открива в хипоталамусни 
ядра и bed nucleus of stria terminalis. (4,5).

CRF и стресов отговор
Активирането на хипоталамо-хипо-

физо-надбъбречната ос е ключов компо-
нент на стресовата реакция на организма 
в отговор на силни или продължителни 
стресови въздействия (6). При стрес хи-
поталамусните CRF-неврони освобожда-
ват CRF в хипоталамо-хипофизната пор-
тална система. Свързването на CRF с ре-
цептори върху кортикотропните клет-
ки в аденохипофизата стимулира син-
теза на проопиомеланокортин и секре-
цията на адренокортикотропен хормон 
(ACTH), който стимулира освобождава-
нето на кортизол от кората на надбъбреч-
ната жлеза. 

При гризачи, примати и хора CRF 
и CRF рецепторите са локализирани в 
мозъчни области, свързани със стресо-
вия отговор на организма и с регулация-
та на емоциите: хипоталамус, хипокамп, 
амигдала, таламус, префронтална кора, 
nucleus raphe dorsalis, locus coeruleus. Екс-
перименталното въвеждане на CRF в мо-
зъка води до повишаване на страха, на-
рушения на настроението и тревожност-
та (7). 

Амигдалата е структура на лимбич-
ната система, свързана с контрола на 
емоцоионалния и вегетативен отговор на 
стрес. В амигдалата са идентифицирани 
CRF неврони и CRF рецептори, установе-
на е и повишена невронална CRF имуно-
реактивност в базолатералните ядра при 
стрес (8). Проекциите на CRF невроните 
към паравентрикуларното ядро на хипо-
таламуса биха могли да опосредстват ре-
гулиращото действие, оказвано от ами-
гдалата върху активността на НРА ос. 
CRF невроните в амигдалата изпращат 
проекции и към норадренергични и серо-
тонинергични неврони в мозъчния ствол 
(locus coeruleus и nucleus raphe dorsalis), 
които от своя страна инервират фронтал-
ните дялове на кората. Посредством вли-
янето върху locus coeruleus, CRF систе-
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мата участва в активирането на норадре-
нергичния (симпатикусов) компонент на 
стресовия отговор. В допълнение, екс-
пресията на CRF, урокортини и техните 
рецептори в надбъбречната жлеза позво-
лява локалната CRF система да осъщест-
вява модулиращ ефект върху на синтеза 
и секрецията на катехоламини (9). 

В ендокринния отговор на органи-
зма при стрес участва CRF1 рецепто-
ра. Въведеният в мозъка на гризачи CRF 
повишава реактивността към стресови 
въздействия и имитира поведенчески-
те реакции при стрес, а прилагането на 
CRFR1 антагонисти има анти-стресорен 
ефект (10). Ефектите при инжектиране на 
CRF в структури на лимбичната систе-
ма са свързани с възникване на чувство 
на страх, повишена тревожност, бодър-
стващо състояние, потискане на апети-
та и либидото. Именно тези поведенчес-
ки реакции, характерни за стресовия от-
говор, са нарушени при депресивните и 
тревожните разстройства. CRF1 рецепто-
рите опосредстват и наподобяващо тре-
вожност поведение след приложение на 
CRF при гризачи (11). Генно-модифици-
рани мишки с инактивиран ген за CRFR1 
проявяват нарушен базален и стрес-ин-
дуциран отговор на HPA ос и намалена 
тревожност (12). За разлика от CRF1 ре-
цептора, активирането на CRF2 рецепто-
ра се свързва с потискане на хранителния 
прием, намалена тревожност и намалена 
реактивност при стрес. 

Мозъчна CRF система и 

депресия 
Променената активност на CRF сис-

темата е съставна част от патофизиологи-
ята на депресията (13). Свръхактивност-
та на НРА оста е честа находка при па-
циенти с депресия (14). Повишената екс-
пресия на CRF в неврони на паравен-
трикуларното ядро на хипоталамуса и 
повишената секреция на CRF вероятно 
са причина за увеличената секреция на 
ACTH и кортизол и за последвала промя-
на на глюкокортикоидните (ГК) рецепто-

ри (намалена активност, понижаваща ре-
гулация). Според съществуваща хипоте-
за, промените в ГК рецептори в хипокам-
па могат да допринесат за депресивната 
симптоматика. Хипокампът осъществя-
ва потискащо действие върху HPA оста. 
В резултат на дисфункцията на ГК рецеп-
торите, задържащият ефект на хипокам-
па отслабва и в резултат значително на-
раства секрецията на кортизол. Хипер-
кортизолемията води до невротоксич-
ност и намалена неврогенеза в хипокам-
па, а нарушената хипокампална функция 
обуславя някои симптоми на депресив-
ното състояние.

Пациентите с депресивно разстрой-
ство реагират с нарушен отговор на те-
стове, използвани за оценка на функци-
ята на HPA оста. Над шестдесет процента 
от пациентите с голямо депресивно раз-
стройство не реагират с потискане (по-
нижение на серумните нива на кортизо-
ла) на супресионнният тест с дексамета-
зон (DST). При този тест един час преди 
полунощ се приема 1 mg дексаметазон 
(синтетичен глюкокортикоид) и в 8 ч су-
тринта на следващия ден се взема кръв-
на проба за определяне нивата на серум-
ния кортизол. При здрави хора приемът 
на кортикостероидния медикамент по-
тиска секрецията на ACTH и кортизол. 
Липсата на потискане корелира с тежест-
та на симптоматиката, като най-високи 
серумни нива на кортизол се наблюдават 
при пациенти с депресивно разстройство 
с психотична симптоматика (15). Въпре-
ки противоречивите мнения за диагнос-
тичната стойност на DST при депресив-
ни разстройства, изследванията демонс-
трират хипeрактивност на HPA оста при 
значителен процент от пациентите. Ня-
кои пациенти с депресия проявяват по-
нижен отговор и при стандартизира-
ния стимулационен тест с CRF (след ве-
нозно въвеждане на 100 μg CRF се измер-
ват плазмените нива на ACTH и корти-
зол) (16). Вероятна причина за намалена-
та секреция на ACTH след стимулацията 
е трайно повишената секреция на CRF в 
еминенция медиана, което води до down-
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регулация на CRF-рецепторите в адено-
хипофизата и/или хронично повишената 
секреция на кортизол. Комбинираният 
тест с дексаметазон/CRF проявява най-
голяма чувствителност към установява-
не отклонения във функцията на HPA ос. 
При този тест след нощен (23.00ч.) при-
ем на 1.5 mg дексаметазон на следващия 
ден в 15.00ч. на пациентите се въвежда 
венозно 100 μg CRF. 40-60% от пациенти-
те с депресия демонстрират парадоксал-
но увеличена секреция на ACTH и корти-
зол при теста с дексаметазон/CRF, а отго-
ворът се нормализира при ремисия на за-
боляването (17). 80% от пациентите с го-
лямо депресивно разстройство провявя-
ват отклонения от нормата при прилага-
не на комбинирания тест. Здрави лица, 
с близки по права линия, страдащи от 
афективни разстройства (което увели-
чава риска от заболяване) също демонс-
трират по-високи стойности от контрол-
ната група, но промените са по-слабо из-
разени от тези при депресивни пациен-
ти. Интерпретацията на гореспоменати-
те резултати насочва към теорията за ге-
нетично предаван дефект във фунцията 
на кортикостероидния рецептор, който 
би могъл да повиши риска от афективни 
разстройства чрез увеличаване на базал-
ната и стимулираната активност на HPA 
оста.

При депресивни разстройства се на-
блюдават не само свръхактивност на HPA 
оста, но и дисфункция на извънхипота-
ламичната CRF система. При пациенти с 
депресия се установява висока концен-
трация на CRF в цереброспинална теч-
ност (ЦСТ), което може да се счита за ин-
дикатор на повишената активност на мо-
зъчната CRF система (18). Значението на 
свръхактивната лимбична CRF система 
при депресия се потвърждава от факта, 
че антагонисти на CRF1 рецептора проя-
вяват анти-депресивен ефект в дози, кои-
то не повлияват активността на HPA ос 
(19).

Понижението на CRF нивата, наблю-
давано при депресивни пациенти, леку-

вани с флуоксетин и амитриптилин, е 
доказателство за взаимодействие меж-
ду антидепресантите, моноаминоергич-
ните системи и CRF системата. Подобен 
ефект се установява и при пациенти с де-
пресия след провеждане на електрокон-
вулсивна терапия. Наличието на висо-
ки нива на CRF в ЦСТ може да се счи-
та като маркер на депресивното състоя-
ние, а не на предразположението за раз-
витие на депресия. Нещо повече, високи-
те CRF нива в ЦСТ при пациенти с голям 
депресивен епизод и симптоматично по-
добрение в хода на терапията, могат да са 
знак за риск от скорошен рецидив. Тера-
певтичният ефект на антидепресантите 
вероятно включва намаляване на актив-
ността на CRF системата, тъй като прило-
жението им води до понижаване на кон-
центрацията на CRF в цереброспинална-
та течност на пациенти (20). В подкрепа 
на това твърдение са и данните за потис-
кащото действие на антидепресанти вър-
ху генната експресия на CRF в мозъка на 
гризачи. 

Голям брой изследвания при живо-
тински модели на депресия са установи-
ли анти-депресивно действие на антаго-
нисти на CRF1 рецепторите, както и бло-
киране на анксиогенния ефект на CRF в 
амигдалата. Първият синтетичен CRFR1 
антагонист за лечение на депресия по-
казва добра резорбция и прониква през 
кръвно-мозъчната бариера. Клинични-
те проучвания достигат до втора фаза, но 
са спрени поради обратимо повишение 
на чернодробните ензими при някои па-
циенти. Въпреки първоначалните обна-
деждаващи резултати, нискомолекулни-
те CRFR1 антагонисти все още не са по-
казали категорична ефективност в живо-
тински експериментални модели за из-
следване на анти-депресивна активност. 
Възможно е инхибирането на CRFR1 ре-
цепторите да даде положителни резулта-
ти само при пациенти с високи CRF нива. 

Нов хоризонт за приложението на 
CRFR1 антагонистите поражда фактът, 
че те намаляват активността на мозъч-



ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 2’2014 / ТОМ XIX 13

ните стресорни системи при животински 
модели на зависимост, т.е., налице е въз-
можност за тяхното приложение при ле-
чението на различни видове зависимо-
сти. Клиничните проучвания продъл-
жават, а потенциалното приложение на 
CRFR1 антагонисти може да обхване и 
други психични заболявания, като пост-
травматично стресово разстройство и 
паническо разстройство. 
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