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� Целта на изследването е

да установи ефекта на

невротензина върху

мишки със скополамин-

индуцирана деменция и

6-OHDA-индуцирана

болест на Паркинсон. 
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GluGlu--LeuLeu--TyrTyr--GluGlu--AsnAsn--LysLys--ProPro--ArgArg--ArgArg--ProPro--TyrTyr--IleIle--LeuLeu. 

Scopolamine

6-hydroxydopamine

Neurotensin

Антихолинергично вещество – блокира

свързващите места на ацетилхолина с

мускариновите рецептори

В това изследване използваме 4 аналога на невротензина, заедно с 1 

референтен невротензин. Всички аналози са синтезирани от

проф. Т. Пайпанова, с цел да направи пептида устойчив срещу действието ендопептидази

Невротоксин, най-често използван

за

създаване на модел на нигрална

дегенерация

� Експериментален модел на деменция е
индуциран върху мъжки Albino мишки чрез
манипулация на централен
невронен/невротрансмитерен път (скополамин
се инжектира в доза 1mg/kg i.p., в продължение
на 11 дена). Невротензинът е инжектиран в
продължение на 11 дена в доза 5mg/kg в
комбинация със скополамин. 

� Модел на болестта на Паркинсон е индуциран
върху мъжки Wistar плъхове чрез инжектиране
на 6-OHDA интракраниално. Животните след
това са третирани с NT4 (аналог на
невротензина) i.p., в продължение на 5 дена в
доза 5mg/kg. 

� Получените супернатантни на мозъчни
хомогенати са изследвани чрез Nano DSC и Nano 
ITC. 
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DSC DSC ITCITC

Фиг. 1: Сравнение междуDSC термограми на супернатанти

от мозъчни хомогенати на здрави (контроли) и заболели

животни (третирани само със скополамин и в комбинация с

различни видове аналози на невротензин) 
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Фиг. 2: Резултати от DSC термограми на супернатанти от мозъчен

хомогенат на здрави (контроли) и заболели животни (третирани сaмо

с 6-OHDA) и в комбинация с NT4. За сравнение е представена и DSC  

термограмата на утайка от мозъчен хомогенат третиран с 6-OHDA и

NT4.

Фиг. 3: Резултат от ITC,  показващ взаимодействието между

невротензин
и човешки серумен албумин.



5

� В заключение DSC и ITC са добри методи за получаване

на информация за механизма на заболявания на

молекулно равнище. 

� DSC и ITC са подходящи за детекция и характеризиране

на структурни промени в тъкани засегнати от

невродегенеративни нарушения.  В бъдеще могат да

бъдат полезни като метод за по-задълбоченото

изследване на механизма на тези заболявания.

� Получените резултати от DSC са доказателство за

невропротективния ефект на невротензина (NT2 и NT4) 

върху скополамин-индуцираната деменция.


