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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

ЦНС-централна нервна система 

ПНС-периферна нервна система 

ПФК-префронтален кортекс 

СА-cornu ammonis 

NGF-Nerve Growth Factor 

BDNF-Brain Derived Growth Factor 

NT-3-Neurotrophin-3 

5-HT2-серотонинов рецептор 

trk- тирозин киназни рецептори 

ГАМК-гама аминомаслена киселина 

GDNF-Glial cell line Derived Neurotrophic Factor 

TGF- Transforming Growth Factor 

GFR-Glial Factor Receptor 

NRG-1-Neuroregulin- 1 
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II.  Въведение 

Шизофренията е комплексно заболяване характеризиращо се с нарушения 

в мисловния процес, емоционални разстройства и тежки функционални 

увреждания. Според невроонтогенетичната теория в основата на 

възникването на шизофренията могат да стоят събития протекли през 

интраутеринния период, които предизвикват разстройства в мозъчната 

структура и функции, водещи до поява на типичните за болестта симптоми 

десетилетия по-късно. В подкрепа на невроонтогенетичната хипотеза са 

резултатите от епидемиологични проучвания, патоанатомични данни, 

образни изследвания на мозъка, имунологични и генетични изследвания. 

Наличието на морфологични увреждания в мозъка при шизофрения би 

могло да бъде резултат от отклонения в експресията на фактори, които 

регулират пролиферацията и диференциацията на невроектодермалните 

клетки, както и хронологията на тези процеси, водещи до редукция на 

количеството неврони и глийни клетки и функционалните връзки между 

отделните невронални фенотипове като тези нарушения да се 

манифестират на по-късен етап, в зрялата нервна система.  

В последно време са натрупани доказателства в подкрепа на хипотезата за 

участието на невротрофичните фактори в клетъчната и молекулярната 

невропатология на шизофренията. Етиопатогенетичната база на 

шизофренните психози се свързва с патологични отклонения в 

ембрионалната неврогенеза като последица от първични промени в 

генетичния код на определени невротрофични фактори и техните 

рецептори или от вторични нарушения на тези биологично активни 

субстанции под влияние на екзогенни нокси. Независимо от сравнително 

добре изучената роля на невротрофините за съдбата на невроните през 

ембриогенезата и при възрастния организъм, недостатъчни са данните за 

тези фактори в контекста на съпътстващите шизофренията структурни и 

функционални нарушения в определени мозъчни структури. 
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II. Цел и задачи на проучването 

 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се изследва потенциалната стойност 

на морфологичния анализ и промените в имунохистохимичната експресия 

на невротрофичните фактори BDNF, NT-3 и специфичните им рецептори 

trkB и trkC, както и на NRG1/ErbB4 лиганд-рецепторната система в 

хипокампалната формация на плъх като дисонтогенетични маркери за 

шизофренията при експериментални модели на заболяването. 

 

Задачи: 

1. Да се наприви морфологичен анализ чрез рутинни хистологични методи 

(оцветяване с хематоксилин- еозин и импрегнационни техники) на 

хипокампалната формация на плъхове при експериментални модели на 

шизофрения с неонатална лезия и пренатален имобилизационен стрес. 

2. Да се проследи имунохистохимичната експресия на невротрофичните 

фактори BDNF и NT-3 в хипокампалната формация на плъхове при 

експериментален модел на шизофрения чрез неонатална лезия с i-бутенова 

киселина. 

3. Да се демонстрира чрез имунохистохимични техники експресията на 

специфичните рецептори trkB и trkC в мозъчни структури (хипокампална 

формация) на плъхове при експериментален модел на шизофрения чрез 

неонатална лезия с i-бутенова киселина. 

4. Да се проследи промяната в имунореактивността на NRG1/ErbB4 

лиганд-рецепторна система в хипокампалната формация на плъх след 

прилагането на пренатален имобилизационен стрес като експериментален 

модел на шизофрения с оглед изясняване ролята на неврорегулините в 

синаптичната пластичност при това заболяване.  
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5. Да се направи количествен и статистически анализ на 

имунохистохимичните реакции чрез използването на специализиран 

софтуер. 

6. Да се направи опит за връзка между получените резулати и 

дисонтогенетичната хипотеза за възникване на шизофренията. 

 

III.  Материал и методи на проучването 

2. Експериментални модели 

2.1. Експериментален модел на неонатална лезия на хипокампа (по 

Lipska et al., 1993). 

Оперативна процедура. Бременни плъхове порода Wistar (n=20) на 14-ия 

ден от бременността са поставени в индивидуални клетки при 12-часов 

режим светло/тъмно и хранени ad libitum. Новородените мъжки плъхове 

(n=76) се отделят в клетки по 4-8 броя.  

На 7ден след раждането се извършва разпределяне на животните (с тегло 

10-15g) във всяка клетка на контролни и опитни. След хипотермична 

анестезия (поставяне на лед за 15-20 мин) се извършва инцизия на кожата в 

областта на скалпа с помощта тънка игла (Hamilton needle) и инфузионна 

помпа се инжектира 0.3 µl от 10 µg /µl разтвор на i-бутенова киселина 

(Sigma) (при опитните животни) или артифициална гръбначномозъчна 

течност (при контролните животни) билатерално в областта на 

хипокампалния комплекс (АР – 3.0 mm, ML ± 3.5 mm, VD – 5.0 mm, спрямо 

bregma) при скорост 0.15 µl/min. След затопляне, животните се връщат при 

майките им.  

На 25 ден след раждането им плъховете се разделят според вида на лезията 

и се групират по две в клетка. 
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1.2 . Експериментален модел на пренатално стресово въздействие. 

Експериментална процедура. Бременни плъхове порода Wistar (n=12) на 

14-ия ден от бременността са поставени в индивидуални клетки при 12-

часов режим светло/тъмно и хранени ad libitum. Опитните животни се 

разделят на две групи (n=6)- контроли и бременни плъхове, които са 

подложени на стресово въздействие (имобилизация за 2 часа на ден в 

прозрачни плексигласови контейнери в продължение на една седмица 

преди раждането). След раждането, поколението мъжки плъхове (n=48) се 

разделя на контролни и пренатално стресирани животни в клетки по 4-8 

броя. На 25 ден след раждането контролните и пренатално стресираните 

плъхове се разделят и се групират по две в клетка. 

 

►При двата експериментални модела се прилага следната методика на 

обработка на взетия материал: 35 и 56 дневни мъжки плъхове (контролни, 

с неонатална лезия с i-бутенова киселина и след пренатален стрес) след 

дълбока анестезия с 0,2 mg/kg, i.p. Fentanyl и 0,3 mg/kg, i.p, Midazolam се 

перфузират интракардиално през възходящата аорта с 100-150 ml от 

phosphate- buffered saline (PBS), последвано от вкарване на 100-150 ml от 

фиксатора на Zamboni или след анестезия с Thiopental 30 mg·kg-1 i.p бяха 

декапитирани. В края на експеримента мозъците се изваждат веднага и се 

поставят във фиксиращата смес на Zamboni за 2-3 часа, след което се 

нарязват на 4-5 mm дебели фрагменти и постфиксират във фиксатора на 

Zamboni за 24 часа на стайна температура.  

В някои от случаите се прилага директно отпрепариране само на 

хипокампалната формация. На следващ етап мозъчните фрагменти, 

съдържащи хипокампалната формация, бяха поставяни в криопротективна 

среда от 30% захароза в 0,1M фосфатен буфер (PBS) на 4° C за 

пренощуване, след което бяха замразявани в течен азот и подготвяни за 
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рутинен хистологичен анализ (оцветяване на мозъчни срезове с 

хематоксилин) и имунохистохимия.  

 

 

2. Методи на изследване: 

2.2. Морфологични 

2.2.1.  Рутинен хистологичен анализ- оцветяване на мозъчни срезове с 

хематоксилин 

Фрагментите от мозък на плъх с дебелина 4-5мм, съдържащи 

хипокампална формация, се фиксират във фиксатора на Буен за 24-48 часа 

при стайна температура. След това се дехидриртират в алкохоли с 

възходяща концентрация и се включват в парафин. Парафиновите блокчета 

се нарязват на срезове (с дебелина 15-16µm) и се монтират върху 

предметни стъкла. Парафиновите срезове се депарафинират и достигайки 

до вода се оцветяват с с хематоксилин по рутинен метод. Изплакват се от 

боята в дестилирана вода, поставят се в чешмяна вода, с последващо 

накапване с диференциатор за отнемане на излишното количество боя. На 

следващ етап срезовете се обезводняват и просветляват през алкохоли с 

възходяща последователна концентрация, включват се в канадски балсам и 

покриват. 

 

2.2.2.  Импрегнация по метода на Билшовски, модификация по Бьоке, 

(по Romeis, 1997) 

При прилагане на импрегнация по метода на Билшовски отпрепарираните 

мозъци се нарязват и се фиксират в разтвор на 12% неутрален формалин за 

4-6 седмици. След фиксацията материалът се нарязва на фрагменти от по 

4-5мм и се поставя в чист пиридин за 3 дни. След промиване на 

фрагментите в дестилирана вода се пристъпва към импрегнация с 3% 

разтвор на сребърен нитрат при температура 30-35°С като 
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продължителността на импрегнацията е 4-6 дни и се извършва в тъмни 

реактивни стъклени съдове в термостат.  

След третирането, срезовете се поставят в разреден амонячен разтвор на 

сребърен нитрат за 24 часа, следва промиване с дестилирана вода и 

последваща редукция с 20% неутрален формалин за 12-24 часа. Последва 

изплакване с дестилирана вода, бързо дехидриране с възходящи алкохоли, 

просветляване в ксилол и включване в парафин. Парафинови срезове (с 

дебелина 15-16µm) се монтират върху предметни стъкла, следващи етапи 

са: депарафиниране, третиране със 1% разтвор на златен дихлорид, 

фиксиране в 5% натриев тиосулфат, промиване с чешмяна и дестилирана 

вода, дехидриране, просветляване в ксилол, включване в канадски балсам 

и покриване на финален етап. 

2.2.3. Имунохистохимия- беше приложена амплифицираща 

имунохистохимична техника от комбинацията на АВС и РАР методи върху 

криостатни мозъчни срезове (free-floating, с дебелина 20µm, рязани на -20° 

C) и парафинови срезове (5-6 µm), съдържащи хипокампална формация, 

чрез прилагането на: 

 

 

Използвани 
Антитела 

специфични  първични 

 
       анти- NT-3  

поликлонално 
заешко антитяло, 
Santa Cruz, USA 

 

     1:1000 

 

 
       анти BDNF  

поликлонално 
заешко антитяло, 
Santa Cruz, USA 

     

     1:1000 
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       анти - trkB  

поликлонално 
заешко антитяло, 
Santa Cruz, USA 

 

     1:1000 

 

 
       анти -trkC  

поликлонално 
заешко антитяло, 
Santa Cruz, USA 

 

     1:1000 

 

 
      анти -NRG-1  

поликлонално 
заешко антитяло, 
Santa Cruz, USA 

 

     1:1000 

 

 
      анти –ErbB4  

поликлонално 
заешко антитяло, 
Santa Cruz, USA 

 

      1:1000 

 

 

и високочувствителни китове за детекция и визуализация на 

имунохистохимичните реакции- Vectastain® Elite ABC detection kit 

(Vector, USA) и DAB Peroxidase Substrate kit, (Vector, USA) и 

ImmunoCruz mouse ABC staining system (Santa Cruz, USA) с 

диаминобензидин (DAB) като хромоген.  

Специфичността на имунооцветяването беше доказана чрез използването 

на контролни срезове, при които първичното или вторичното антитяло 

бяха заместени с фосфатен буфер или беше визуализирана само 

пероксидазната активност. 

При прилагане на техниката върху криостатни срезове (free-floating) 

отпрепарираните мозъчни фрагменти, съдържащи хипокампалната 

формация, се нарязват на -20°С (с дебелина 20µм), поставят се в 

криопротективна среда от 30% захароза в 0,1M PBS (фосфатен буфер) на 

4°C, след което се прехвърлят в 0,1M PB за пренощуване (като буфера се 

сменя 1-2 пъти) и се подготвят за имунохистохимичен анализ. На 

следващия ден се пристъпва към инкубация- фосфатен буфер + 0.3% 

Triton, третиране 1.2% водороден пероксид и абсолютен метанол, за да се 
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потисне ендогенната пероксидазна активност. Следва промиване с 

фосфатен буфер и инкубация с 2% с NRS (NSS) серум. Върху контролните 

групи се прилага единствено фосфатен буфер PBS. Следващият етап е 

инкубация с първично антитяло за 24- 48 часа при 4°С. Следва промиване с 

PBS и прилагане на Anti-Rabbit IgG-Biotin за 60 мин.  

За визуализация на реакцията антиген- антитяло се използва 

амплифицираща техника чрез комбинация от методите пероксидаза-

антипероксидаза (PAP) и авидин- биотин- пероксидазен комплекс (ABC). 

ABC- комлексът се приготвя непосредствено преди приложението му. 

Следва отново изплакване с PBS и доказване на пероксидазната активност. 

За това се прилага метода никел- глюкозооксидаза, за който се използва 

разтвор, съдържащ буфер (01М PB, pH 7.4), 15mg 3.3´- диаминобензидин 

(DAB), 12mg амониев хлорид, 0.05М никелов фосфат, 10% ß-D-глюкоза и 

0.12mg 2% с NRS (NSS) серум.  

Последва изплакване с фосфатен буфер, монтиране на срезовете върху 

силанизирани стъкла и изсушаване, следващи етапи са: дехидриране в 

алкохоли с възходяща концентрация, просветляване в ксилол и покриване 

с Vecta mount.  

При използване на техниката върху парафинови срезове мозъчните 

фрагменти с дебелина 4-5мм, съдържащи хипокампална формация (или 

директно отпрепарираната хипокампална формация) се подготвят като се 

фиксират в разтвор на Буен за 24-48 часа при стайна температура. 

Дехидрират се във възходящи алкохоли и се включват в парафин. 

Парафинови срезове с дебелина 5-6µм се монтират върху силанизирани 

предметни стъкла. Следва депарафиниране в ксилол и абсолютен алкохол, 

след което се прилага етап за потискане на ендогенната пероксидаза с 1.2% 

водороден пероксид/метанол. Следващите етапи са идентични като при 

прилагането на метода върху криостатни срезове- инкубиране в 2% с NRS 

(NSS) серум, първично антитяло за 24-48 часа при 4°С, вторично 
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биотинилирано антитяло и АВС комплекс, както и прилагане на DAB като 

хромоген за оцветяване на имунната реакция. 

Беше извършен количествен и статистически анализ на интензитета на 

имунохистохимичните реакция чрез използването на специализиран 

софтуер Olympus DP-Soft image system (версия 4.1 за Windows) на 

микроскоп Microphot-SA (Nikon, Japan), снабден с дигитална камера 

Camedia-5050Z (Olympus, Japan). Стойностите на интензитета на реакциите 

бяха в интервала 0÷256, като 0 представя –бяло и 256 –черно. Анализът 

беше осъществен върху напречни срезове на хипокампална формация на 

мъжки плъхове порода Wistar от (n=6) животни в група. Сравнявани бяха 

серии от едновременно проведени реакции, включващи материал от 

всички експериментални групи, с цел съпоставимост на резултатите. 

Кривата на интензитета на имунните реакции в позитивните клетки беше 

изчислена на различни микроскопски полета от срезове (най-малко на 5 

срезове от животно, при увеличение х400) на всеки мозък, най-малко на 

100 клетки от срез. Беше изчислена средната стойност на интензитета на 

антигенната експресия за всяко животно от групите. Експресията на NT-3, 

BDNF, trkB, trkC, NRG1 и ErbB4 беше отчетена в относителни единици 

(Relative Units, RU). Всички данни са представени като средна 

аритметична ± стандартна грешка на средната аритметична (Х±SEM).  

След оценка на разпределението на получените стойности, проверено чрез 

непараметричен критерии на Kolmogorof-Smirnov, резултатите бяха 

подложени на параметричен и графичен анализ. Получените резултати 

бяха подложени на параметричен и графичен анализ. За анализ на 

статистическите различия беше приложен независим t-тест. Всички данни 

са представени като средна аритметична ± стандартна грешка на средната 

аритметична (Х±SEM). Статистически значими се приемаха различията 

при Р<0.05. За обработка на данните беше използвана програмата SPSS 19. 
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IV.  Резултати и обсъждане 

 

1. Морфологичен анализ на хипокампалната формация на плъх 

при експериментални модели на шизофрения с неонатална лезия 

с i-бутенова киселина и пренатален имобилизационен стрес. 

Морфологичният анализ беше осъществен чрез използването на рутинни 

хистологични методи (оцветяване с хематоксилин и импрегнационни 

техники) на хипокампалната формация на плъхове при експериментални 

модели на шизофрения с неонатална лезия и пренатален имобилизационен 

стрес, както и на контролни групи. В нашето проучване ние използваме 

модели на 7 дневни мъжки плъхове, които са били подложени на 

билатерално въздействие с глутаматергичен агонист i-бутеновата киселина 

в областта на вентралния хипокампус, както и имобилизационен стрес на 

бременни Wistar плъхове в продължение на една седмица преди 

раждането. Не се откриват отклонения в цитоархитектониката в областта 

на хипокампалната формация при 35 и 56 дневни опитни животни при 

приложените експериментални модели. (Фиг. 1-3). 
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Фиг.1. Морфологичен анализ чрез рутинен хистологичен метод 
(оцветяване с хематоксилин) на хипокампалната формация на плъхове при 
експериментален модел на шизофрения с неонатална лезия. СА1, СА2 и 
СА3 хипокампални полета; полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на 
гирус дентатус (GrDG).А-35 дневни; В- 56 дневни, както и на контролни 
групи- а; b. x 400. 
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Фиг.2. 35 дневни плъхове с неонатална лезия на хипокампуса. 
Импрегнация по Билшовски; СА1, СА2 и СА3 хипокампални полета. х 400. 
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Фиг. 3. 56 дневни плъхове с неонатална лезия на хипокампуса. 
Импрегнация по Билшовски; СА1, СА2 и СА3 хипокампални полета; 
полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус (GrDG). х 
400. 

2. Имунохистохимичната експресия на невротрофичните фактори 

BDNF и NT-3 в хипокампалната формация на плъхове при 

експериментален модел на шизофрения чрез неонатална лезия с 

i-бутенова киселина. 

 

2.1. BDNF имунореактивност 

В настоящото изследване ние използвахме данни от експерименталния 

модел на шизофрения, получени от билатералната инфузия на 

глутаматергичния агонист i-бутенова киселина (молекулярен пусков 

механизъм на възбудна каскада) във вентралния хипокампус на 7 дневни 

мъжки плъхове.  
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Имунохистохимичният анализ върху криостатни срезове (free floating) от 

мозъчни фрагменти, съдържащи хипокампална формация, на контролните 

плъхове на 35 и 56 ден при експерименталния модел на неонатална лезия 

разкрива BDNF експресия в пирамидните неврони на хипокампусната 

формация (СА1, СА2 и СА3 полета) и клетките на гранулозния слой на 

дентатен гирус (GrDG). Визуализираната чрез DAB като хромоген имунна 

реакция за изследвания антиген е с умерена интензивност, преди всичко с 

ядрена локализация в позитивните неврони.  

Както и при другите изледвани невротрофини и рецептори, 

специфичността на имунооцветяването за BDNF беше доказана чрез 

негативна контрола, при което първичното антитяло беше заместено с 

фосфатен буфер (Фиг.4, 5).  

 

Фиг.4. 35 дневни плъхове с неонатална лезия на хипокампуса и контроли 
(в полето); BDNF имунореактвност в СА1, СА2 и СА3 хипокампални 
полета; полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус 
(GrDG). х 400. 
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Фиг.5. 56 дневни плъхове с неонатална лезия на хипокампуса и контроли 

(в полето); BDNF имунореактвност в СА1, СА2 и СА3 хипокампални 

полета; полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус 

(GrDG). х 400. 

При анализа на имунохистохимичната експресия на BDNF в хипокампална 

формация на плъхове установихме понижената експресия на 

невротрофичния фактор при третирани с i- бутенова киселина на 35 дневни 

опитни животни в сравнение контролите на същия ден (P < 0.001). При 56 

дневни плъхове установихме по-слаба експресия при третираните животни 

в сравнение с контролите (P < 0.001). Не се установиха различия в 

експресията на BDNF в хипокампалната формация между 35 и 56 ден на 

конролната група (P > 0.05). При третираните животни експресията на този 

невротрофичен фактор на 56 ден беше по- висока от тази на 35 ден 

(P=0.001) 
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*P < 0.001 в сравнение с контролата на същия ден 

# P<0.01 в сравнение със същата група на 35 ден 

Фиг. 6. Експресия на BDNF в хипокампална формация на 35 и 56 плъхове 

след прилагане на NVHL- неонатална вентрална хипокампална лезия с i-

бутенова киселина. 

 

2.2. NT-3 имунореактивност 

При имунохистохимичното оцветяване за NT-3 на криостатни срезове от 

мозъчни фрагменти на 35 и 56 дневни контролни плъхове при 

експерименталния модел на неонатална лезия с i-бутеновата киселина се 

визуализира имунореактивност в хипокампусните пирамидни клетки на 

CA-1 и CA-3 полета с добре изразена интензивност на имунната реакция. 

Позитивни за изследвания антиген са и невроните от CA-2 хипокампусно 

поле, зърнестия слой (GrDG) и полиморфния слой (PoDG) от кората на 

gyrus dentatus, както и клетките в областта на хилуса. Прави впечатление, 

че интензитетът на имунната реакция за NT-3 в невроните на CA-2 поле, 

PoDG и клетките в областта на хилуса на gyrus dentatus и при двете 
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възрастови групи контролни животни е със значително по-нисък в 

сравнение с този при останалите популации позитивни неврони.  

 (Фиг.7-10).  

 

Фиг.7. 35 дневни плъхове. Контролна група. NT-3 експресия в 
хипокампалната формация (CA1, CA2 и CA3 полета), гранулозен слой на 
дентатния гирус (GrDG ) и в клетките на полиморфния слой на дентатния 
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гирус (PoDG). alv-alveus; Or - stratum oriens; Py- stratum pyramidale; Rad- 
stratum radiatum; LMol - lamina molecularis; HF- fimbria hilaris; MolDG - 
молекуларен слой на дентатния гирус. x 200; x 400. 

 

Фиг.8. 35 дневни плъхове. Група на животните с неонатална лезия. NT-3 

експресия в хипокампалната формация (CA1, CA2 и CA3 полета) и 

гранулозния слой на гирус дентатус (GrDG ). x 200; x 400. 
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Фиг. 9. 56 дневни плъхове. Контролна група. NT-3 имунореактивност в 

хипокампалната формация (CA1, CA2 и CA3 полета), гранулозен слой на 

дентатния гирус (GrDG ) и полиморфен слой на гирус дентатус (PoDG). 

alv-alveus; Or - stratum oriens; Py- stratum pyramidale; Rad- stratum radiatum; 

LMol - lamina molecularis; HF- fimbria hilaris; MolDG - молекуларен слой на 

дентатния гирус. x 400. 
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Фиг. 10. 56 дневни плъхове. Група на животните с неонатална лезия. 

Имунооцветяване за NT-3 в хипокампалната формация на дентатния гирус 

(CA1, CA2 и CA3 полета) и гранулозния слой на дентатния гирус (GrDG ). 

x 200; x 400. 
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При анализа на имунохистохимичната експресия на NT-3 в хипокампална 

формация на 35 дневни плъхове не установихме статистически значими 

различия в експресия на невротрофичния фактор при третираните с i- 

бутенова киселина животни в сравнение с контролите (P > 0.05). При 56 

дневните животни установихме намалена експресия при третираните 

плъхове в сравнение с контролите (P < 0.001). Не установихме различия в 

имунохистохимичната експресия на NT-3 на 35 ден, в сравнение с тази на 

56 ден, както при контролната група, така и при инжектираните животни 

(P > 0.05). 

 

 

**P < 0.001 

 

Фиг. 11. Експресия на NT-3  в хипокампална формация на 35 и 56 плъхове 

след прилагане на NVHL- неонатална вентрална хипокампална лезия с i- 

бутенова киселина в сравнение с контролната група. 
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3. Имунореактивност на специфичните рецептори trkB и trkC в 

мозъчни структури (хипокампална формация) на плъхове при 

експериментален модел на шизофрения чрез неонатална лезия с 

i-бутенова киселина. 

 

trkB и trkC имунохистохимична експресия 

Моделът на експресия на високо специфичните тирозин-киназни 

рецептори trkB и trkC на невротрофичните фактори в хипокампалните 

неврони при експериментален модел на шизофрения с неонатална лезия е 

твърде сходен. При използването на free- floating криостатни срезове от 

мозъчни блокчета на контролните групи (35 и 56 ден), в които е 

локализиран хипокампус, се наблюдава имунохистохимично оцветяване за 

trkB и trkC рецептори с умерено изразена интензивност в пирамидните 

неврони на CA1,CA2 и CA3 полета и в невроните от зърнестия клетъчен 

слой (GrDG) и хилуса на дентатния гирус. И при двата изследвани 

рецептора се наблюдава намаление на интензивността на оцветяването за 

изследваните антигени в позитивните хипокампални неврони на 35 и 56 

ден  в сравнение с тази при контролните групи от съответната възраст. 

(Фиг.12-15).  
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Фиг. 12. 56 дневни плъхове. Контролна група. trkB експресия в CA1, CA2 

и CA3 полета на хипокампалната формация и гранулозния слой на 

дентатния гирус (GrDG). x 400. 
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Фиг. 13. 56 дневни плъхове. Група на животните с неонатална лезия. trkB  

експресия в хипокампуса (CA1, CA2 и CA3 полета) и гранулозния слой на 

гирус дентатус (GrDG). x 400. 
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Фиг. 14. 56 дневни плъхове. Контролна група. trkC  експресия в 

хипокампалната формация (CA1, CA2 и CA3 полета) и гранулозния слой 

(GrDG) на дентатния гирус. x 400. 
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Фиг. 15. 56 дневни плъхове. Група на животните с неонатална лезия. trkC 

експресия в хипокампуса и дентатния гирус - CA1, CA2, CA3 

хипокампални полета и гранулозен слой на дентатен гирус (GrDG). x 400. 

Наблюдава се е понижение на интензитета на имунните реакции за trkB и 

trkC в позитивните хипокампални неврони, най-вече при 56 дневните 

плъхове с неонатална лезия, в сравнение с контролните групи животни 

(Фиг. 16, 17).  

При анализа на имунохистохимичната експресия на рeцептора trkB в 

хипокампална формация на 35 дневните мъжки плъхове установихме по-

силна експресия на рецептора при контролитe в сравнение с 

инжектираните животни (P < 0.001). Намалена имуноекспресия беше 

установена и при инжектираните 56 дневни мъжки плъхове спрямо 

контролите на същия ден (P < 0.001). При контролните плъхове 

експресията на рецептора на 35 ден беше по-висока в сравнение с тази на 
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56 ден (P < 0.01). Не установихме различия в експресията на рецептора при 

третираните животни между 35 и 56 ден P>0.05  

 

* P < 0.001 в сравнение с контролите на същия ден 

# P < 0.01 в сравнение със същата група на 35 ден 

 

Фиг. 16. Експресия на trkB в хипокампална формация на 35 и 56 плъхове 

след прилагане на NVHL- неонатална вентрална хипокампална лезия с i- 

бутенова киселина  сравнение с контролната група. 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

35 ден 56 ден

R
U

trk B

контроли лезия

*              
*

#              



33 

 

При анализа на имунохистохимичната експресия на trkC рeцептора в 

хипокампална формация на плъхове установихме понижена експресия на 

рецептора при инжектираните 35 дневни опитни плъхове в сравнение с 

контролните 35 дневни опитни животни (P < 0.001). Установихме по- слаба 

експресия на инжектираните 56 дневни плъхове в сравнение с контролите 

(P < 0.001). Имаше сигнификантни различия в експресията на trkC между 

35 дневни и 56 контроли (P < 0.001), като на 56 ден експресията на 

рецептора беше намалена. Не установихме различия в 

имунохистохимичната експресия на рецептора между 35 ден и 56 ден при 

инжектираните опитни животни. 

 

* P < 0.001 в сравнение с контролите на същия ден 

# P< 0.001 в сравнение с контролите на 35 ден 

Фиг. 17. Експресия на trkC в хипокампална формация на 35 и 56 плъхове 

след прилагане на NVHL- неонатална вентрална хипокампална лезия с i- 

бутенова киселина сравнение с контролната група. 
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4. NRG1/ErbB4 лиганд-рецепторна система в хипокампалната 

формация на плъх след прилагането на пренатален 

имобилизационен стрес като експериментален модел на 

шизофрения.  

 

4.1. NRG1/ErbB4 имунореактивност 

Използвайки експериментален модел на шизофрения след пренатален 

имобилизационен стрес на бременни Wistar плъхове, проследихме 

имунохистохимичната експресията на NRG1/ErbB4 лиганд-рецепторна 

система в клетъчните популации на хипокампалната формация. 

Имунохистохимичният анализ беше проведен чрез използаването на 

криостатни и парафинови срезове, както от мозъчни фрагменти, 

съдържащи хипокампалната формация, така и от материал на 

отпрепариран хипокампус, на поколения 35 и 56 дневни плъхове- 

контролни животни и след пренатален стрес. При двете възрастови групи 

контролни животни, NRG1 се експресира с умерена по интензитет имунна 

реакция основно в пирамидните неврони на СА3 хипокампално поле. С по-

слабо изразен интензитет на имунна реакция, са клетките от CA1 и CA2, 

както и тези в зърнестия слой на гирус дентатус.  

ErbB4 позитивни сигнали при контролните групи се наблюдават, в 

невроните на СА3 хипокампално поле, и в клетките в областта на хилуса 

на гирус дентатус. 

(Фиг. 18-21). 
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Фиг.18. 35 дневни плъхове с пренатален стрес и контроли (в полето). 

NRG1 имунореактвност в СА1, СА2 и СА3 хипокампални полета; 

полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус (GrDG). х 

400. 
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Фиг.19. 56 дневни плъхове с пренатален стрес и контроли (в полето). 

NRG1 имунореактвност в СА1, СА2 и СА3 хипокампални полета; 

полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус (GrDG). х 

400. 

 

 

 



37 

 

 

Фиг.20. 35 дневни плъхове с неонатална лезия на хипокампуса и контроли 

(в полето); ЕrbB4 имунореактвност в СА1 и СА3 хипокампални полета; 

полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус (GrDG). х 

400. 
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Фиг. 21. 56 дневни плъхове с неонатална лезия на хипокампуса и контроли 

(в полето); ЕrbB4 имунореактвност в СА1 и СА3 хипокампални полета; 

полиморфен слой (PoDG) и гранулозен слой на гирус дентатус (GrDG). х 

400. 

 

При анализа на експресията на NRG1 в хипокампална формация на 

плъхове се установи намалена експресия на NRG1 при стресирани 35 

дневни опитни животни в сравнение 35 дневните контроли (P < 0.001). При 

56 дневните тази разлика се запази и стресирани животни са с по-слаба 

експресия в сравнение с контролите (P < 0.001). Не установихме 

статистически значими различия в експресията на NRG1 между 35 ден и 56 

ден, както при контролната група, така и при стресираните (P > 0.05). 

 

 

CA1 
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*P < 0.001  

Фиг. 22. Експресия на NRG1 в хипокампална формация на 35 и 56 плъхове 

след прилагане на пренатален имобилизационен стрес. 

 

При анализа на имунохистохимичната експресия на ErbB4 в хипокампална 

формация на плъхове установихме увеличена експресия на рецептора при 

контролните 35 дневни опитни животни в сравнение със стресираните 35 

дневни (P < 0.001). Експресията на рецептора е понижена при 56 дневни 

стресирани плъхове с сравнение с 56 дневните контроли (P < 0.001). Не 

установихме различия в експресията на NRG1 и неговия рецептор на 35 

ден в сравнение с 56 ден, както при контролната група, така и при 

стресираните (P > 0.05). 
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*P < 0.001 

 

Фиг. 23. Експресия на ErbB4 в хипокампална формация на 35 и 56 плъхове 

след прилагане на пренатален имобилизационен стрес в сравнение с 

контролите. 

 

 

V. Заключение 

Шизофренията е хронично заболяване, свързано с прогресивно влошаване 

качеството на живот, което засяга около 1% от населението в света. 

Шизофренията се характеризира със симптоми, които могат да бъдат 

категоризирани като позитивни, негативни и когнитивни симптоми. 

Положителните или психотични симптоми описват наличието на 

възприятия и поведение, свързано с изкривяване на реалността, 

включително дезорганизация на мисловните процеси, налудности и 

халюцинации. Hегативните симптоми се отнасят до липсата на поведение 

като цяло, включително алогия, абулия, анхедония и неспособност да се 

изразяват емоции. Особено характерни за заболяването са когнитивните 
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разстройства като нарушените възприятия или неправилна преценка на 

реалността, параноичните налудности или дезорганизираност на говора и 

мисленето, нарушения в паметта, паракузис, параноични или странни 

заблуди, които причиняват значителна социална и професионална 

дисфункция. Опитите за дефиниране невропатологията на шизофренията, 

това силно инвалидизиращо общо нервно разстройство, продължават да 

бъдат едни от най-приоритетните области на научните изследвания през 

последните години. Според невроонтогенетичната теория, в основата на 

възникването на шизофренията могат да стоят събития протекли през 

интраутеринния период, които предизвикват разстройства в мозъчната 

структура и функции, водещи до поява на типичните за болестта симптоми 

десетилетия по-късно. Доколкото лезиите, диагностициращи заболяването 

все още не са установени, се прилагат методики, използващи, специфични 

молекулни проучвания и количествени методи за анализ, които успяват да 

идентифицират много потенциално важни данни за мозъка на пациенти с 

шизофрения. Тези резултати дават основание за потвърждение и 

изясняване на невроонтогенетичната теория.  

Наличието на морфологични увреждания в мозъка при шизофрения би 

могло да бъде резултат от отклонения в експресията на фактори, които 

регулират пролиферацията и диференциацията на невроектодермалните 

клетки, както и хронологията на тези процеси. В резултат на тези процеси 

се наблюдава редукция на количеството неврони и глийни клетки и 

функционалните връзки между отделните невронални фенотипове като 

тези нарушения могат да се манифестират на по-късен етап, в зрялата 

нервна система. В последно време, етиопатогенетичната база на 

шизофренните психози се свързва с патологични отклонения в 

ембрионалната неврогенеза като последица от първични промени в 

генетичния код на определени невротрофични фактори и техните 

рецептори или от вторични нарушения на тези биологично активни 
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субстанции под влияние на екзогенни нокси. Разбирането на етиологията и 

патогенезата на шизофренията е основно предизвикателството в 

психиатрията. Психотичните нарушения като цяло вероятно са вторични 

по отношение на неправилното функциониране на невротрофичните 

фактори. Аберантната невротрофична експресия по време на мозъчното 

развитие може да доведе до структурна дезорганизация, водеща до 

неоптимално структуриране на невроналните мрежи. Неадекватната 

невротрофична продукция при възрастни индивиди в крайна сметка може 

да бъде основния механизъм, който води до намаляване на капацитета на 

мозъка към адаптивни промени и повишена уязвимост към невротоксични 

увреди.  

В нашето изследване ние използваме експериментални модели на 

шизофрения чрез неонатална хипокампална лезия на мъжки плъхове, както 

и пренатален имобилизационен стрес. Неонаталното увреждане на 

хипокампалната формация от въздействието на i-бутеновата киселина, 

както и пренаталния стресов модел възпроизвеждат широк спектър от 

структурни и физически аномалии, признати като основни характеристики 

на шизофренията. Наред с рутинния морфологичен анализ, ние 

проследихме имунохистохимичната експресия на невротрофините BDNF и 

NT-3, и техните рецептори trkB и trkC, както и на NRG1/ErbB4 лиганд-

рецепторна система в срезове от хипокампална формация на плъхове с 

неонатална лезия и пренатално стресирани. Изследването на промените в 

експресията на невротрофичните фактори BDNF и NT-3, неврорегулин 

NRG1 и специфичните им рецептори при експерименатални модели на 

шизофрения е първото системно проучване у нас в тази насока и 

допринася за изясняване на клетъчните и молекулни механизми в 

невропатологията на това заболяване. Изясняването на тези въпроси в 

контекста на ролята на невротрофичните фактори и хипотезата за 

глутаматергичната синаптична хипофункция като етиопатогенетични 
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елементи при шизофренията, е крачка напред в съвременното 

интерпретиране на невробиологичните механизми на това заболяване. 

Получените данни имат потенциала да допълнят таксономичните критерии 

за оценка на психичните разстройства и ще подпомогнат бъдещи 

изследвания на фармакологичната активност на невротрофините и 

неврорегулините, с оглед евентуалното им приложение в клиничната 

практика. 

 

 

VI.  Изводи 

1. Рутинният морфологичен анализ на мозъчни фрагменти на 35 и 56 

дневни плъхове с неонатална лезия и пренатален стрес не разкрива 

демонстративни отклонения в цитоархитектониката на 

хипокампалната формация на животните и при двата 

експериментални модели, в сравнение с контролните групи. 

Възможно обяснение на този факт е дозата на приложената i-

бутенова киселина, с вероятен дозозависим ефект по отношение на 

цитоархитектониката, както и дизайнът на експерименталния модел с 

пренален имобилизационен стрес. 

2. Имунохистохимично проследяване на BDNF в хипокампална 

формация при 35 и 56 дневни плъхове с неонатална лезия се 

наблюдава намаление на реактивността в пирамидните неврони, в 

сравнение с контролите, при което имунната реакция на 35 ден е с 

по-редуциран интензитет в сравнение с тази от 56 ден. Този факт е 

показателен и отразява установената характерна експресия на BDNF 

в по-късни етапи на развитие на мозъчните структури и отношението 

на този невротрофин не толкова към деленето на невроните, колкото 

към тяхното съзряване.  
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3. Моделът на експресия на високо специфичния тирозин-киназен 

рецептор trkB в хипокампалните неврони при експериментален 

модел на шизофрения с неонатална лезия е твърде сходен с този на 

BDNF, което се явява в подкрепа на теорията, че дисфункцията на 

лиганд-рецепторната система на невротрофините води до нарушение 

в мозъчното развитие, невронална пластичност и синаптичната 

невротрансмитерна активност при това заболяване. 

4. Настоящите резултати разкриват редукция в имунохистохимичната 

експресия на NT-3 в позитивните неврони на хипокампалната 

формация при експериментален модел на шизофрения с неонатална 

лезия. Намалението на имунната реактивност на NT-3 е по-силно 

изразено в невроните на хипокампалната формация при 56 дневни 

животни с неонатална лезия, което предполага промяна в 

регулаторния механизъм на експресия на NT-3.  

5. Специфичният NT- 3 рецептор- trkC показват сходен модел на 

експресия, което се явява в подкрепа на теорията, че нарушението в 

невротрофин лиганд- рецепторната система е един от факторите, 

които са в генезата на етиопатологичната каскада на шизофренните 

психози.  

6. В настоящето проучване, използвайки експериментален модел на 

шизофрения чрез пренатален имобилизационен стрес на плъхове, 

симулиращ много от когнитивните и сетивни дефицити 

манифестиращи се при заболяването, ние установихме понижена 

имунореактивност на NRG1/ErbB4 лиганд рецепторната система в 

позитивните невронални популации на хипокампалната формация, 

както при 35 дневните плъхове, така и на 56 ден, в сравнение с 

контролните групи.  

7. Нашите данни за редуцирана експресия на невротрофин-и 

неврорегулин/рецепторни системи в хипокампалната формация при 
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експериментални модели на шизофрения показват, че има 

вероятност увредата в системата на тези фактори да обясни, поне 

частично, някои от морфологичните и невробиохимични изменения 

при това психотично разстройство.  

8. Явно промените в системата на невротрофичните фактори и NRG1 

при шизофрения следват невроанатомично диференциран модел, 

характеризиращ това заболяване. 

 

 

 VII. Приноси 

 

1.Теоретично-методологична и научно-приложна стойност;  

 

1.1. Бяха използвани експериментални модели на шизофрения с 

неонатална лезия на мъжки плъхове чрез билатерално инжектиране на 

глутаматергичен агонист i-бутеновата киселина в областта на вентралния 

хипокампус, както и имобилизационен стрес на бременни плъхове в 

продължение на една седмица преди раждането. Неонаталното увреждане 

на хипокампалната формация от въздействието на i-бутеновата киселина, 

както и пренаталния стресов модел възпроизвеждат широк спектър от 

структурни и физически аномалии, признати като основни характеристики 

на шизофренията. 

1.2. Установена е промяна в експресията на невротрофичните фактори 

BDNF и NT3 и техните специфични рецептори trkC и trkB в 

хипокампалната формация на плъх при експериментален модел на 

шизофрения чрез неонатална лезия като данните насочват, че 

дисфункцията в системата на невротрофичните фактори е свързана с 

нарушения с развитието на мозъка, пластичността на невроните, 



46 

 

синаптичните невротрансмитерни системи, свързано с прогресията на 

шизофренния синдром. 

1.3. При модел на шизофрения с пренатален имобилизационен стрес беше 

установена понижена имунореактивност на NRG1/ErbB4 лиганд 

рецепторната система в позитивните невронални популации на 

хипокампалната формация, което е допълнително доказателство в 

подкрепа на хипотезата за глутаматергичната синаптична хипофункция 

като елемент от етиопатогенетична база на шизофренните психози и по-

специално ролята на NRG1/ErbB4 лиганд-рецепторната система. 

 

2. Оригинална стойност в национален мащаб. 

2.1. Изследването на промените в експресията на невротрофичните 

фактори BDNF и NT-3, неврорегулин NRG1 и специфичните им рецептори 

при експерименатални модели на шизофрения е първото системно 

проучване у нас в тази насока и допринася за изясняване на клетъчните и 

молекулни механизми в невропатологията на това заболяване.  

 

2.2. Получените данни имат потенциала да допълнят таксономичните 

критерии за оценка на психичните разстройства и да подпомогнат бъдещи 

изследвания на фармакологичната активност на невротрофините и NRG1, 

и евентуалното им приложение в клиничната практика. 

 

2.3. Интегрирането на знанията на фундаменталните невронауки в 

проучването на патогенетичните механизми на шизофренията ще разшири 

диагностичните и прогностични критерии за заболяването и би могло да 

има клинико- теоретичен принос. 
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