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 Разпределение на опиоидните рецептори в мозък на мишка 



 Разпространение на капа-опиоидните рецептори (KOR) в мозък на мишка 

 Нервни пътища, свързани с чувството за болка 

 Нервни пътища, свързани със системата за 
възнаграждение и наказание 

Опиоидите повлияват емоционалният компонент на 
болковата реакция, в резултат на което променят 
оценката за болковото усещане. 

Опиоидите потискат всички нива за предаване на 
болковия сигнал в мозъчните структури. 



Тест за предизвикване на висцерална ноцицепция  
 Химически дразнител: оцетна киселина (1%); 
 Начин на инжектиране: интраперитонеално в обем от 0.1 

ml/10 g телесна маса, непосредствено преди поставяне 
на мишката в индивидуална клетка за наблюдение; 

 Отчитане на резултати: преброяване на специфичните 
абдоминални констрикции (writhes) и последващо 
сумиране за всеки 5 min от наблюдението за период от 
30 min.  

Експериментален дизайн 
 Експериментите са проведени с мъжки, полово зрели ICR мишки  
     (~20 g); 
 Изследваните пептиди са разтворени в изкуствена 

цереброспинална течност (ЦСТ) и са инжектирани 
интрацеребровентрикуларно (ИЦВ) в обем 5 µl/мишка, 5 min 
преди началото на теста (Haley & McCormic, 1956); 

 Еквивалентен обем ЦСТ e инжектиран на контролните мишки.   

 Цел на експеримента 
 

Изследване ефекта на седем новосинтезирани хеморфинови аналози върху 
ноцицепцията при мишки.  
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Пептид V1  (VVYPWTQ - NH2)  

Последователност за селективно 
свързване с опиоидните рецептори 

  Резултати 



Пептид V2 

  Резултати 



Пептид V3 

  Резултати 



Пептид V4 

  Резултати 



Пептид V5 

  Резултати 



Пептид V6 

  Резултати 



Пептид V7 

  Резултати 



 Функционалното изследване на седем новосинтезирани хеморфинови 

аналози показа, че V2 се отличава с достатъчно силен и продължителен 

противоболков ефект при всички експериментални дози.  

 

 

 Профилите на останалите новосинтезирани хеморфинови аналози (V1, 

V3, V4, V5, V6 и V7) не показват ясни количествени или качествени 

закономерности. 

 

  Изводи 


