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ДИАБЕТДИАБЕТ ТИПТИП 22--ИНДУЦИРАНИИНДУЦИРАНИ

ПРОМЕНИПРОМЕНИ ВВ МЕТАБОЛИЗМАМЕТАБОЛИЗМА, , 
ПОВЕДЕНИЕТОПОВЕДЕНИЕТО ИИ ОКСИДАТИВНИЯОКСИДАТИВНИЯ

СТРЕССТРЕС УУ НОРМОТЕНЗИВНИНОРМОТЕНЗИВНИ ИИ

СПОНТАННОСПОНТАННО ХИПЕРТЕНЗИВНИХИПЕРТЕНЗИВНИ

ПЛЪХОВЕПЛЪХОВЕ. . 

ГеографскоГеографско разпределениеразпределение нана болнитеболните отот захарензахарен диабетдиабет
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ЕтиологиятаЕтиологията нана найнай--честитечестите формиформи нана ЗДЗД2 2 ее многофакторнамногофакторна ии включвавключва

комплекснокомплексно взаимодействиевзаимодействие междумежду генетичнигенетични, , епигенетичниепигенетични ии екологичниекологични

факторифактори. . 

УстановенаУстановена ее решаващатарешаващата роляроля нана околнатаоколната средасреда, , попо--специалноспециално нана диетатадиетата ии

заседналиязаседналия начинначин нана животживот припри хорахора сс диабетендиабетен рискриск. . 

ПовишенатаПовишената активностактивност нана РенинРенин--АнгиотензинАнгиотензин--АлдостероноватаАлдостероновата СистемаСистема ((RAAS) RAAS) 
ее свързанасвързана сс хипертониятахипертонията ии затлъстяванетозатлъстяването чрезчрез директнидиректни ии индиректнииндиректни

механизмимеханизми..

ПовишенатаПовишената активностактивност нана симпатикусасимпатикуса ии инсулиноватаинсулиновата резистентнострезистентност саса тяснотясно

свързанисвързани сс натрупванетонатрупването ии поддържанетоподдържането нана наднорменонаднормено теглотегло. . ТезиТези факторифактори саса

важнаважна предпоставкапредпоставка заза развитиеразвитие нана хипертонияхипертония ии захарензахарен диабетдиабет типтип 2.2.
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При експериментален модел на ЗД са установени и редица изменения в

централни мозъчни структури – нарастване на апоптозата и намаляване на броя

на невроните в префронталната мозъчна кора, понижаване нивата на инсулин-
подобния растежен фактор 1 (IGF-1), повишаване на оксидативния стрес и

паралелно нарастване на плазмените кортизолови нива.

Тези пластични и функционални изменения са свързани с поведенчески прояви

на безпокойство, депресия и нарушени когнитивни функции при нетретираните

форми на ЗД.

Aksu I, M Ates, B Baykara, M Kiray, A R Sisman, E Buyuk, B Baykara, C Cetinkaya, H Gumus, N

Uysal Anxiety correlates to decreased blood and prefrontal cortex IGF-1 levels in streptozotocin

induced diabetes. Neuroscience Letters 531 (2012) 176– 181.

ЦелтаЦелта нана товатова изследванеизследване ее дада сравнимсравним променитепромените вв метаболизмаметаболизма, , 
поведениетоповедението ии биохимичниябиохимичния статусстатус предизвиканипредизвикани отот захарензахарен диабетдиабет типтип 2 2 
(DM2) (DM2) уу дведве различниразлични линиилинии плъховеплъхове: : нормотензивнинормотензивни WistarWistar ии спонтанноспонтанно

хипертензивнихипертензивни плъховеплъхове ((SHRsSHRs))..

Wistar SHR
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Спонтанно хипертензивни плъхове (SHR)

Най-широко използван животински модел на хипертония.

Характеристики:
•Спонтанна тежка хипертония със стабилизиране на кръвното налягане около 12-
седмична възраст (> 160 мм Hg);
•Eндотелна дисфункция;
•Съдово ремоделиране;
•Сърдечна хипертрофия;
•Проявява някои характеристики на метаболитен синдром, инсулинова резистентност, 
хиперинсулинемия, хипертриглицеридемия;
•Симпатикова хиперактивност;
•Еректилната дисфункция, предхождаща хипертонията.

Отклонения в поведението: 

•Хиперактивност, дефицит на вниманието;
•Понижен праг на болкова чувствителност;

•Понижено чувство на безпокойство;
•Разстройство в денонощните ритми.

de Cavanagh et al. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, American Journal of Physiology, 

2006, 290 (6), R1616-R1625 DOI: 10.1152/ajpregu.00615.2005 
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Експериментале модел на захарен диабет тип 2

1. Диета богата на наситени мазнини (20%) – 2 месеца.

2. Инжектиране на суб-диабетогенна доза стрептозотоцин (STZ) – 30 мг/кг
тегло, интраперитонеално.

3. Измерване на нивото на глюкоза в кръвта 48 
часа след инжектирането на STZ (> 16 mmol/l).

•Метод за изследване на промяна на телесната
маса, консумирана храна и вода и екскретирана
урина за период от 24 часа – чрез метаболитни
клетки.

•Изследване на обща двигателна и изследователска активност – метод “Open 
field”. Запис и обработка на данните за изминатата траектория в определените
зони– Smart video tracking system, Harvard Apparatus;

•Метод за стереотаксично изолиране на мозъчни структури– hippocampus, frontal 
cortex (Paxinos and Watson 1998) ;

•Методи за определяне нивата на оксидативен стрес: Определяне съдържанието
на O−2, H2O2, DPPH ,  SOD, карбонилирани протеини.

ЕксперименталниЕкспериментални методиметоди
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Urine excretion for 24 h

days
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Blood Glu = 24.992 ± 3.93

Blood Glu = 29.024 ± 1.765

One Way Repeated Measures Analysis of Variance F(1, 154) = 76.655, p<0.001

One Way Repeated Measures Analysis of Variance F(1, 154) = 101.994, p<0.001

Water intake for 24 h

days
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Wistar controls SHR controls

“Open field” – измината траектория

OF-total distance 

c
m

0

2000

4000

6000

8000

Wis-C 

Wis-DM2 

SHR-C 

SHR-DM2 

 Factor DM2 - F(1,25) = 14.073, p=0.001

*

*

#



8

H = 8.235 , p<0.009
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Изводи:

• Експерименталният модел на ЗД тип 2 (DM2) се
характеризира с по-слабо изразени метаболитни

промени в сравнение с ЗД тип 1 при двете линии
плъхове. 

• Наблюдаваните промени в екскрецията на урина и

дневния прием на вода са по-ясно изразени при

хипертензивните плъхове. 
• DM2 предизвиква значително намаляване на

двигателната активност уWistar и SHRs. 
• DM2 индуцира повишаване на общата СОД активност
в хипокампуса, придружено с ниски нива на О2- при
Wistar плъхове.
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