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Супрахиазматичното ядро - водещ 
биологичен часовник, който чрез нервна 
и хуморална  регулация, регулира 
циркадния ритъм в организма 



 Мелатонинът има централна роля като синхронизатор на биологичните 

циркадианни ритми и е мощен ендогенен антиоксидант; 

 

 Продуктите на липидната пероксидация и ендогенните антиоксиданти 

имат циркадиен ритъм на образуване и активност; 

 

 Аеробната тренировка има пряко въздействие върху системните маркери 

на оксидативния стрес при различни заболявания; 

  

 Досега няма експериментални данни за ефекта от аеробните упражнения 

върху циркадните колебания на нивата на ЛП и депресивното поведение 

при мелатонинов дефицит. 



Нарушения в мелатониновата секреция 
   разстройства в съня 

   повишено артериално налягане 

   инсулинова резистентност 

   сексуална дисфункция 

Фактори  водещи до нарущения в 
мелатониновата секреция 

    Възраст 

   Продължително осветяване 

   Нощен работен режим 

    Jet-lag синдром 



Модели на мелатонинов 
дефицит 
Режим на продължително осветяване 

Пинеалектомия (съгласно методиката 
описана от Hoffman и Reiter, 1965) 

Последствия от пинеалектомия  

 Депресивно поведение  

 Анхедония 

 Повищени нива на ЛП 

 Невронална загуба 





Цел:  
 

 Установяване влиянието на системните физически 
упражнения върху дневния ритъм на поведение и 
нивата на липидна пероксидация при плъши модел на 
дефицит на мелатонин, индуциран от 
пинелелектомия. 

 Методи:  
 

 Депресивен тип поведение чрез тест за 
предпочитание към захарен разтвор и тест за 
принудително плуване (FST). 

 Плазмени нива на липидни пероксиди чрез 
ELISA.  



Експериментален дизайн 
 

Изследванията бяха проведени върху четири групи животни : 60-
дневни мъжки плъхове, порода Wistar. 

  

Шам оперирана 
група без 
прилагане на 
продължителен 
режим на 
тренировка за 
издръжливост 
(Sham-sed) 

Група с отстранена 
епифиза без 
прилагане на 
тренировка за 
издръжливост 

(Pin-sed) 

Шам оперирана 
група с 
прилагане на 
продължителен 
режим на 
тренировки за 
издръжливост 
(Sham-ex) 

Група с 
отстранена 
епифиза с 
прилагане на 
тренировки за 
издръжливост  
(Pin-ex)  





Тренировката за издръжливост 
беше проведена на тренажор за 
период от 6 седмици  5 дни 
седмично. 



Поведенчески тестове 

Захарозен тест  
Тест за принудително 
плуване (Porsolt) 
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 Панелектомията води до депресивно 
поведение и повишаване на плазмените 
нива на ЛП.  

 Тренировката за издръжливост 
положително повлиява депресивното 
поведение и смекчава увеличения 
оксидативен стрес в резултат на дефицит 
на мелатонин. 

Заключение:  


