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Болест на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер (AD) е широко разпространено

невродегенеративно заболяване, клинично изразено с прогресивна

загуба на паметта, която се проявява след продължителна пре-

симптоматична фаза.

Установени са различни форми на заболяването:

По-рядко срещана в ранна възраст (под 65 години);

Преобладаващата спорадична форма на AD при пациенти над 65 г. 

И при двете форми на заболяването се достига до етап на образуване

на екстрацелуларни плаки и фибриларни агрегати. Съществува

хипотеза, според която спорадичната форма на AD представлява тип 3 

инсулин-независим захарен диабет.
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Мозъчни промени при Алцхаймер

Диагностичните методи

целят възможно най-

ранно откриване чрез

маркери за

невродегенеративните

процеси.

В повечето случаи

биомаркерните

изследвания са

насочени към

откриване на лезии

свързани с

натрупването на

неразтворими

агрегати от

фосфорилиран тау-

протеин и Аβ под

формата на

олигомери, 

фибриларни

агрегати или

екстрацелуларни

плаки.

Микроскопски изменения
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Инсулинът е важен
невромодулатор, участващ в
невробиологичните процеси и в
частност в енергийната
хомеостаза и когнитивното
поведение. 
Основните функции, на които
инсулинът в ЦНС оказва влияние
са хранене, репродукция и
обучение като това е обвързано
със сложни регулаторни
механизми.

В мозъка има различни типове

глюкозни транспортери, 

включително и инсулин-зависими, 

както и активен транспорт за

инсулина и система от ензими и

прекурсори за локално синтезиране

на инсулин.

Експериментален модел на AD-INS

Стрептозотоцинът (STZ) 

проявява токсичен ефект върху

бета-клетките на панкреаса го

прави важен инструмент за

предизвикване на

експериментален диабет тип 1 и

2. 

Интрацеребровентрикуларно

(icv) инжектиране на ниски, суб-

диабетогенни дози

стрептозотоцин (STZ) води до

унищожаване на клетките

синтезиращи инсулин и

разгръщане на характерната за

AD патологична картина с

неврофиброматозни повлекла

от хиперфосфорилиран тау-

протеин и Аβ плаки, които се

появяват поне три месеца след

icv прилагането на STZ. 

Експериментален модел на AD - STZ
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Киоторфин (C15H23N5O4)

• Ендогенен дипептид (Tyr-Arg)

• Изолиран е за пръв път през 1979г. от говежди мозък.

• Описано аналгетично действие

• Сравнително кратък полуживот .

• Данни за невропротективен ефект, роля на Киоторфин (КТР) 
като невромодулатор и невромедиатор.

• Участие в патофизиологията на заболяването Алцхаймер

• Нивото на ендогенния KTP в цереброспиналната течност на
болни в напреднала фаза на AD е значително понижено, 
съпроводено с повишено съдържание на фосфорилиран тау-
протеин. 

HA6

Цел на изследването

Проучване на влиянието на

субхроничното интрацеребровентри-

куларно третиране с киоторфин (КТР) 

върху измененията в двигателна

активност, изследователското

поведение и състоянието на

тревожност, предизвикани от

болестта на Алцхаймер (AD).
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Методи на изследването

• Експериментални животни - 32 мъжки, бели плъхове линия “Wistar”
разпределени в 4 групи, хендлирани 7 дни преди началото на
експеримента.

1. Sham–инжектирани с физиологичен разтвор (icv);

2. KTP –здрави плъхове, третирани с киоторфин (100 µг/плъх/ден, 
icv);

3. AD –третирани със стрептозотоцин (STZ, 3 мг/кг т.м., два пъти през
48 часа, icv);

4. AD + KTP –третирани icv с КТР 7 дни преди и 7 дни след STZ ;

Стереотаксичен метод за имплантиране на канюли

в латералните мозъчни вентрикули

Интрацеребровентрикуларно инжектиране на КТР (100 µg) и/или STZ във

водещите канюли в обем 5 µl (2 x 2.5 µl). КТР се инжектира 7 дни преди и

7 дни след прилагане на STZ. 

STZ се инжектира двукратно през 48 часа в доза 3 мг/кг тегло.
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•“Open-field” тест – метод за

изследване на общата

двигателна активност, 

изследователско поведение,  

нивото на безпокойство и

степен на хабитуация при

различни експериментални

модели на заболявания и

фармакологично повлияване у

гризачи.

•Статистически и графични методи

за обработка на експерименталните

данни –SigmaStat ANOVA, SigmaGraph

Поведенчески методи за анализ

•SMART PanLab software

HA9

Резултати
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Резултати
HA10

Резултати



8

Резултати

1. Един месец след индуциране на експериментален модел на

AD се наблюдава:

� Развитие на хиперактивно поведение;

� Повишено изследователско поведение;

� Намалено чувство на тревожност в непозната среда.

2. Третирането с КТР бележи тенденция към нормализиране

на изследователското поведение и състоянието на

тревожност, без да повлияе на хиперактивността.

Заключения
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Въпроси

Благодаря за вниманието!


