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Дисертационният труд е написан на 159 страници и 

съдържа 58 фигури и 5 таблици. Библиографията включва 271 

източника, от които 1 на кирилица и 270 на латиница. 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

Разширен катедрен съвет на Катедра „Анатомия“ към 

Медицинския факултет на Тракийския университет (Протокол 

№9/24.03.2017 г.). Докторантът е отчислен със Заповед на 

Ректора на Тракийския университет №833/06.04.2017 г. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
ЦНС централна нервна система 

cont контралатарален на интервенцията striatum, 

contralateral 

E14 ембрионален ден 14 

GFAP глиален фибрилерен кисел протеин,  

glial fibrilary acidic protein 

gr присадка, graft 

Iba1 йонизирана калций-свързваща адаптерна молекула 1, 

ionized calcium-binding adapter molecule 1 

in нетретирано с 6-OHDA животно, intact 

MFB fasciculus longitudinalis telencephali, 

medial forebrain bundle 

r roscovitine 

sh механично въздейтвие без трансплантация, sham 

str striatum 

TH тирозин хидроксилаза 

vehi носещ разтвор, vehicle 

6-OHDA 6-хидрокси допамин 
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УВОД 

 

Каква е функцията на невроглията? Близо 110 години след 

този риторичен въпрос на Santiago Ramón y Cajal (1909) не можем 

да дадем пълен и изчерпателен отговор. Все пак, знанията за тези 

разнообразни клетки са нараснали много отвъд „лепилото“ на 

Virchow, като продължават да се обогатяват непрекъснато. 

Измененията на глията в отговор на определено въздействие 

не трябва да се схващат само като реактивен отговор на стимул. Те 

са израз на активни процеси на регулация и сложно 

взаимодействие между неврони, глия и кръвоносни съдове. 

Абнормната глиална активация е звено в патогенезата на много 

заболявания на ЦНС. Повлияването на глията все още не е 

утвърдена терапевтична стратегия, но потенциалните възможности 

са обещаващи. 

Интрацеребралната трансплантация на нервна тъкан е, все 

още, експериментален подход към терапията на различни 

невродегенеративни заболявания. Въпреки че концепцията не е 

нова, съществува липса на задълбочена информация за структурата 

и функционалното значение на глиалната реакция след 

интрацеребрална трансплантация. Проблемите, свързани с това, 

могат да бъдат обобщени по следния начин. Каква е структурата на 

глиалната реакция? Каква е морфологичната характеристика на 

участващите в нея клетки? Каква е динамиката ѝ във времето след 

трансплантация? Възможно ли е тя да бъде повлияна 

фармакологично и какъв ефект би имало това върху 

трансплантираните клетки? 

Настоящото проучване е посветено на глиалната реакция 

след трансплантация на първични допаминергични клетки в модел 

на болестта на Parkinson и ефекта от нейното модифициране 

посредством инхибитора на клетъчния цикъл roscovitine. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел 
 
Целта на настоящото проучване е да бъдат установени 

промените на астро- и микроглиалната клетъчна популация и 

тяхната динамика след интрацеребрална трансплантация на 

първични допаминергични нервни клетки в модел на болестта на 

Parkinson. Това би допринесло за изясняване на механизмите на 

взаимодействие между присадка и мозък и за по-детайлно 

интерпретиране на функционалното значение на реактивността на 

нервната тъкан към въведени в нея клетки. 

 
Задачи 

 
1. Изследване на нормалната хистологична характеристика на 

глията на striatum в трансплантационното място. 

2. Качествен анализ на промените в глиалните популации след 

трансплантация на клетъчна суспензия в striatum. 

3. Количествен анализ на промените в глиалните популации 

след трансплантация на клетъчна суспензия в striatum. 

4. Изследване на ефекта от приложението на инхибитора на 

клетъчния цикъл roscovitine върху активирането на глията 

след трансплантация. 

5. Установяване на ефекта на roscovitine върху 

трансплантираните нервни клетки. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Експериментите с животни, както и имунохистохимичните 

реакции, са направени в Лабораторията по молекулярна 

неврохирургия на Университетската болница – Фрайбург, 

Германия. Изображенията са заснети в Катедрата по анатомия, 

хистология и ембриология и Катедрата по дерматология и 

венерология на Медицинския университет – София. Анализът на 

изображенията и получените резултати е извършен в Катедрата по 

анатомия към Медицинския факултет на Тракийския университет.  

 

Експериментални животни 
За настоящото проучване бяха използвани 100 мъжки бели 

плъха от породата Spargue-Dawley. До момента на убиването 

всички животни бяха отглеждани по 4 в клетка, при стандартни 

условия и с ad libitum достъп до стандартна храна и вода. 

Всички експерименти с животни са проведени при спазване 

на правилата, определени от Комисията по етика на Университета 

„Алберт Лудвиг“ – Фрайбург. 

 

Хирургични процедури 
Всички хирургични процедури върху експерименталните 

животни бяха извършвани под пълна упойка. За целта плъховете 

бяха поставяни в индукционна камера, в която се подаваше 

атмосферен въздух с 4% изофлуран до пълно отпускане и загуба на 

реакция при болково дразнене. Анестезията беше поддържана през 

цялото време на интервенцията посредством маска върху муцуната 

на животното, през която се подаваше въздух с 1-4% изофлуран 

според дълбочината на дишането. 

 

Стереотаксия 

След фиксиране на животното на стандартна стереотаксична 

рамка (Stoelting, USA) горната част на главата беше обръсвана и 

мястото дезинфекцирано. Посредством срединен разрез на скалпа 

беше откривана calvaria. След хемостаза и под контрол на 



 

8 

 

операционен стереомикроскоп беше локализирана bregma като 

анатомичен ориентир за определяне на координатите. С 

високооборотен борер беше извършена малка точковидна 

краниотомия. Вертикалните координати бяха определяни спрямо 

нивото на dura mater по атласа на Paxinos and Watson (1997). След 

приключване на хирургичната интервенция мекотъканният дефект 

беше затварян със стерилни аграфи. 

 

Модел на болестта на Parkinson 

Като модел на болестта на Parkinson беше използван 

стандартният модел с едностранна деструкция на нигростриалния 

път посредством вътремозъчно въвеждане на 6-OHDA (6-хидрокси 

допамин) (Ungerstedt, 1968). След осъществяване на хирургичния 

достъп във fasciculus medialis telencephali (medial forebrain bundle, 

MFB) бяха инжектирани със скорост 1 μl/min 2 депа с общо 5,5 

(2,5+3) μl разтвор на 6-OHDA (3,6 mg 6-OHDA в 1 ml стерилен 

физиологичен разтвор с 0,2 mg/ml аскорбинова киселина като 

антиоксидант) посредством микроспринцовка с 26G канюла, 

прикрепена към стереотаксичната рамка. Използвани бяха 

следните стереотаксични координати и количества разтвор: 
 

TB AP L DV Количество р-р 

-2,3 -4,4 -1,2 -7,8 2,5 μl 

+3,4 -4,0 -0,8 -8,0 3 μl 
 

Таблица 1. Стереотаксични координати на унилатерално 

въвеждане на количествата 6-OHDA в MFB. TB = toothbar; AP = предно-

задно; L = латерално; DV = дорзо-вентално (по Paxinos and Watson, 

1997). 

Поради светлочувствителността на активното вещество през 

цялото време то беше съхранявано на тъмно и върху лед. 

Ефикасността на процедурата беше потвърдена 28 дни след нея 

посредством амфетамин-индуцирани ротации. 

 

Подготовка на материала за трансплантация 

14 дни преди процедурата, полово зрели мъжки и женски 

плъхове бяха поставяни в един кафез, като този ден се считаше за 
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ден 0 от бременността на женските. В деня на трансплантацията, 

женските бяха анестезирани със 100 mg/kg кетамин и 5 mg/kg 

ксилазин (i.p). След палпация на матките им, женските с 

установена бременност бяха фиксирани, коремите им бяха широко 

отворени и матките им бяха изрязани en bloc, след което бяха 

прехвърлени в хранителна среда (Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium, DMEM). Отделянето на фетусите и цялата по-нататъшна 

обработка на материала се проведе при асептични условия в 

стерилен бокс. 

След отделяне на фетусите от матката и околоплодните 

обвивки бяха подбирани такива с дължина от главата до опашната 

кост между 10,5 и 12 mm, с правилна морфология. Фетусите бяха 

декапитирани каудално от понтинната флексура. Под 

стереомикроскоп, посредством две пинсети мозъкът беше 

освобождаван от черепния покрив и мозъчните обвивки. 

Mesencephalon беше препариран с разрези на границата между 

среден и междинен мозък и каудално от tectum mesencephali. 

Посредством разрез с микроножица с браншове, поставени 

успоредно на aqueductus mesencephali и по дължина на sulcus 

limitans, вентралната част на mesencephalon беше отделяна от 

tectum. Така полученото парченце бе прехвърляно в 1,5 ml 

епруветка с DMEM за по-нататъшна обработка. 

Парченцата среден мозък бяха инкубирани за 20 min при 37 

 С в DMEM с добавка на 0,1% трипсин и 0,05% DNAse I 

(дезоксирибонуклеаза I), след което бяха промити 4 пъти в 300-400 

µl DMEM с 0,05% DNAse I. За по-пълна механична дисоциация 

тъканните парченца бяха прехвърлени в 250 µl DMEM с 0,05% 

DNAse I и раздробени посредством многократно пипетиране. 

Получената при това мътна суспензия беше центрофугирана за 5 

min при 600 об/min, след което супернатантата беше отделена, а 

клетките бяха ресуспендирани в DMEM с 0,05% DNAse I до 

концентрация от 100 000 клетки/μl. Броят клетки и виталността им 

беше определен чрез витално оцветяване с Trypan blue и броене 

под микроскоп в камера на Bürker. При това делът витални клетки 

в суспензията беше над 80%. Така получената клетъчна суспензия 

беше прехвърлена в тъмна епруветка и съхранявана върху лед до 
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момента на трансплантацията (по Pruszak et al., 2009). 

 

Трансплантация 

Като трансплантационен инструмент беше използвана 

стъклена микроспринцовка с обем 2 μl със стоманена 26G канюла. 

След  вече описаната подготовка и краниотомия канюлата беше 

въведена в striatum според координатите, посочени в първия ред на 

таблица 2. След инжектиране на 1 μl от суспензията със скорост 1 

μl/min канюлата беше изтеглена 1 mm нагоре (координати от 

втория ред на табл. 2), където беше инжектиран още 1 μl от 

суспензията. След инжектирането канюлата беше оставена на 

място за 3 min, преди бавно да бъде окончателно изтеглена. 
 

TB AP L DV Обем 

0,0 +0,2 -3,5 -5,0 1 μl 

0,0 +0,2 -3,5 -4,0 1 μl 

Таблица 2. Стереотаксични координати на въвеждането на 

клетъчна суспензия в striatum (по Paxinos and Watson, 1997). 

Контроли 

Контролните групи животни бяха подложени на механично 

въздействие върху мозъчния паренхим с трансплантационния 

инструмент в областта на striatum, в същите стереотаксични 

координати като трансплантацията. При тях канюлата беше 

въвеждана по същия начин и задържана за същото време, но през 

нея не беше въвеждано нищо. 
 

Следоперативни грижи 

След хирургичната интервенция животните бяха поставяни 

в кафези с чист талаш, в които беше поставяна накисната във вода 

храна с цел улесняване на храненето. Оперативните рани бяха 

проверявани ежедневно за признаци на възпаление, а теглото на 

животните се следеше всяка седмица. 
 

Поведенчески тест 
За количествена оценка на едностранното унищожаване на 

допаминергичните неврони на нигростриалния път, както и на 
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възстановяването на допаминергичната инервация на striatum от 

трансплантираните неврони, беше използван методът на 

амфетамин-индуцираните ротации по протокола на Ungerstedt and 

Arbuthnott (1970). Резултатът от поведенческия тест се изразява 

като „нетни ротации“, отчитани като брой 360° завъртания на 

дясно – брой 360° завъртания на ляво. 

За провеждане на поведенческия тест на експерименталните 

животни интраперитонеално беше въвеждан разтвор на D-

амфетамин (Sigma, USA) в доза 2,5 mg/kg. Непосредствено след 

това двигателната им активност беше регистрирана в продължение 

на 90 минути. Опосредствайки увеличаването на 

моноаминергичната невротрансмисия D-амфетаминът води до 

изразено асиметрична двигателна активност – до интензивно 

въртене на животното в ипсилатерална на лезията посока. Като 

критерий за пълно унилатерално унищожаване на нигростриалния 

път бе възприет минимум от средно 6 ипсилатерални на лезията 

завъртания за 90 минути. Животните, които не отговориха на този 

критерий, бяха изключени от по-нататъшния ход на експеримента. 

Резултатът от поведенческия тест беше използван за 

формиране на експерименталните групи. Групирането се 

извършваше по начин, осигуряващ максимална хомогенност. При 

това средният числов резултат от ротациите е максимално близък 

между групите, а стандартното отклонение на този показател в 

рамките на една група – максимално малко. 

Животните от групите, преживяващи 28 дни след 

интервенцията, бяха тествани повторно – непосредствено преди да 

бъдат перфузирани. Промяната в резултата от теста беше 

използвана като функционален израз на възстановяването на 

допаминергичната инервация на striatum от присадките. 

 

Приложение на roscovitine 
Слабата водоразтворимост на roscovitine при неутрално pH 

е причина той да бъде първо разтварян в 100% диметил сулфоксид 

(DMSO). Този разтвор беше аликвотиран и съхраняван на -20 ºС до 

момента на приложение. Непосредствено преди инжектиране 

разтворът в DMSO беше разреждан с полиетилен гликол 300 
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(PEG300) и физиологичен разтвор в обемно съотношение 5:45:50. 

Така приготвен, инжекционният разтвор беше прилаган подкожно. 

Roscovitine беше инжектиран трикратно – непосредствено 

след хирургичната интервенция (трансплантация или механично 

въздействие), както и 24 и 48 часа след това в доза от 25 mg/kg 

тегло. Животните от експерименталните групи, нетретирани с 

roscovitine, бяха инжектирани с идентичен носещ разтвор от 

DMSO, PEG300 и физиологичен разтвор, но несъдържащ 

активното вещество. 

 

Експериментални групи 
В зависимост от това дали животните бяха инжектирани с 6-

OHDA (т.е. дали е моделирана болестта на Parkinson), видът 

хирургична интервенция, приложението на roscovitine и 

преживяването след интервенцията бяха формирани общо 12 

експериментални групи, описани в таблица 3. 

 

№ 6-

OHDA 

Интервенция Приложение 

на roscovitine 

Прежи-

вяване 
Означение 

1 да трансплантация да 7 дни 7d r gr 

2 да трансплантация не 7 дни 7d v gr 

3 да мех. въздействие да 7 дни 7d r sh 

4 да мех. въздействие не 7 дни 7d v sh 

5 да трансплантация да 28 дни 28d r gr 

6 да трансплантация не 28 дни 28d v gr 

7 да мех. въздействие да 28 дни 28d r sh 

8 да мех. въздействие не 28 дни 28d v sh 

9 не мех. въздействие да 7 дни 7d r sh in 

10 не мех. въздействие не 7 дни 7d v sh in 

11 не мех. въздействие да 28 дни 28d r sh in 

12 не мех. въздействие не 28 дни 28d v sh in 
 

Таблица 3. Експериментални групи. Означенията от последната колона 

са използвани при по-нататъшното представяне на данните. 
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Хистологичен анализ 
 

Перфузия и подготовка на тъканите 

След терминална анестезия с 100 mg/kg кетамин и 5 mg/kg 

ксилазин, животните бяха подложени на транскардиална перфузия. 

Тя се извърши първо с 300 ml 1М фосфатен буфер (4 ºС), и веднага 

след това с 300 ml 4% разтвор на параформалдехид със скорост от 

около 40 ml/min. Животните бяха декапитирани, черепният покрив 

беше внимателно премахнат, мозъкът изваден, като беше поставен 

в същия фиксатор на 4 ºС за 12 h за пълна фиксация.  

 

Подготовка на материала за хистологично изследване 

Вече фиксираните мозъци бяха поставени в 20% разтвор на 

захароза в дестилирана вода на 4 ºС до потъването им (поне 48 h) с 

цел криопротекция. Така подготвените мозъци бяха поставени на 

замразяващ микротом и нарязани успоредно на фронталната 

равнина на серийни срезове с дебелина 40 μm. До момента на по-

нататъшната обработка срезовете бяха съхранявани в разтвор от 

40% 0,5M фосфатен буфер, 30% етилен гликол и 30% глицерол на 

−20 ºС. 

 

Имунохистохимия 

По време на целия процес на имунохистохимична обработка 

срезовете бяха свободно плаващи в работните разтвори, на стайна 

температура, при непрекъснато леко разклащане на клатачна 

машина. 

След изваждане от разтвора за съхранение срезовете бяха 

промити трикратно за 5 min във фосфатен буфер. Активността на 

ендогенната пероксидаза беше потисната посредством инкубация 

за 10 min в разтвор, съдържащ 3% H2O2 и 10% метанол във 

фосфатен буфер. След трикратно промиване във фосфатен буфер, 

за блокиране на неспецифичната имунореактивност срезовете бяха 

инкубирани за 2 h в разтвор на 3% говежди серумен албумин с 

0,3% Triton X-100 във фосфатен буфер. След тази стъпка срезовете 

бяха отново промити трикратно във фосфатен буфер, но за по 10 

min. 
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Инкубацията с първичното антитяло се извърши в 

продължение на 12 часа, като антитялото беше разредено в 

разтвор, идентичен с използвания за блокиране на неспецифичните 

епитопи (3% говежди серумен албумин с 0,3% Triton X-100 във 

фосфатен буфер). Информация за първичните антитела/антисеруми 

и техните разреждания е дадена в таблица 4 . 

 

Първичен 

антисерум 

Раз-

реждане 

Гостоприемник/ 

тип 

Снабдител, 

кат. номер 

Тирозин 

хидроксилаза (TH) 

1:2500 Мишка, 

поликлонално 

Sigma, 

T1299 

Глиален 

фибрилерен кисел 

протеин (GFAP) 

1:800 Заек, 

поликлонално 

Abcam, 

ab7779 

Йонизирана 

калций-свързваща 

адаптерна молекула 

1 (Iba1) 

1:700 Заек, 

поликлонално 

Wako, 

019-19741 

 

Таблица 4. Първични антисеруми за имунохистохимия 
 

След изтичане на времето за инкубация с първичното 

антитяло, срезовете бяха промити трикратно по 5 min с фосфатен 

буфер, след което бяха инкубирани в разтвор с вторичното 

биотинилирано антитяло за 2 часа. Информация за използваните 

вторични антитела/антисеруми е дадена в таблица 5. 
 

Вторичен 

антисерум 

Раз-

реждане 

Гостоприемник/ 

тип 

Снабдител, 

кат. номер 

Анти-миши 

биотинилиран IgG  

1:200 Заек,  

поликлонално 

Dako,  

E0464 

Анти-заешки 

биотинилиран IgG 

1:200 Коза,  

поликлонално 

Dako,  

E0432 
 

Таблица 5. Вторични антисеруми за имунохистохимия 
 

Визуализацията на реакцията се извърши с помощта на 

Vectastain ABC HRP Kit, използван съгласно указанията на 
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производителя. След трикратно промиване срезовете бяха 

поставени в прясно приготвен разтвор на 10 mg 3,3-

диаминобензидин (DAB) и 1 μl 30% H2O2 в 10 ml фосфатен буфер. 

Преди тази стъпка пробни срезове бяха отделно инкубирани в 

разтвора на DAB под визуален контрол под стереомикроскоп и 

точно засичане на времето, необходимо за достигане на оцветяване 

с оптимален контраст и минимален фон. Това време беше 

използвано при обработката на всички срезове от конкретната 

партида. По този начин беше осигурена висока степен на 

съпоставимост на получените изображения, която позволи по-

нататъшния им анализ. Специфичността на имунохистохимичните 

реакции беше потвърдена с използване на общоприетите контроли. 

Обработените срезове бяха поставени върху покрити с поли-L-

лизин предметни стъкла, изсушени за 24 h на въздух, обезводнени 

през възходяща редица алкохоли, просветлени в ксилол и 

включени в Histofluid. 

 

Микроскопия 

Получените микроскопски препарати бяха наблюдавани и 

фотографирани с помощта на микроскоп Nikon Eclipse 80i, снабден 

с цифрова камера DMX 1200c и свързан към компютър със 

софтуер NIS Elements AR 2.30.  

Поради сравнително ниската плътност на инжектираната 

клетъчна суспензия и значителната глиална реакция около 

присадките, определянето на граничната зона между трансплантат 

и мозък в някои случаи беше затруднено. В тези случаи беше 

приложена методика на микроскопия в тъмно поле. Известно е, че 

при това сноповете миелинизирани аксони в бялото мозъчно 

вещество отразяват и разсейват светлинните лъчи по начин, който 

ги откроява на фона на структурите от сиво вещество. Това 

свойство на нервната тъкан беше използвано за демонстриране на 

границата между присадка и striatum. За целта фабрично монтиран 

в кондензора на микроскопа разсейвателен елемент беше поставян 

в положение, при което светлинният сноп падаше под ъгъл около 

45º върху долната повърхност на предметното стъкло. Тъй като 

този ъгъл е по-голям от събирателния ъгъл на челната леща на 



 

16 

 

обектива, в последния попадаха само разсеяни от препарата 

светлинни лъчи. Полученият образ позволи точното определяне на 

границите на трансплантата, визуализиращ се като тъмна зона 

всред по-светлите елементи на striatum. 

 

Анализ на изображенията 

Броят на допаминергичните (TH+) неврони в присадките бе 

определен с ръчно броене на видимите перикариони под 100-

кратно увеличение на всеки един от срезовете, на който се 

откриваха. Общият брой неврони от една присадка беше изчислен 

по формулата на Abercrombie (Abercrombie, 1946): 

 

 
 

където P е общият брой клетки, A е броят изброени клетки, 

M е дебелината на среза (в случая 40 μm), L е средният размер на 

клетката (за TH+ неврони 16 μm), a N е броят на сериите срезове. 

На животните, преживели 28 дни след хирургичната 

интервенция, беше измерена степента на реинервация на striatum 

от присадените в него клетки (оптична плътност на прорастващите 

нервни влакна). Срезовете, маркирани за TH и съдържащи striatum 

и присадки в него, бяха фотографирани с обектив с 4х увеличение, 

като получените изображения бяха съединени в едно обзорно, 

обхващащо цялата структура. След това беше сравнена средната 

стойност на сивото от такива изображения на левия (интактен) и 

десния striatum. За целта, използвайки софтуерния продукт ImageJ 

(National Institute of Health, USA), на обзорното изображение беше 

избрана зоната на striatum – цялата в ляво и изключвайки 

присадката вдясно. На така избраните зони беше измерена 

средната стойност на сивото. От двете получени стойности беше 

извадена стойността на сивото за corpus callosum (структура, 

несъдържаща TH+ елементи) като базова стойност на фона. 

Плътността на прорастващите от трансплантираните клетки TH+ 

нервни влакна беше изразена като относителна стойност (процент) 
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на така получената стойност на сивото на десния спрямо интактния 

ляв striatum: 

За количествено определяне на глиалната реакция (GFAP+ и 

Iba1+ клетки) изследвахме зони в striatum, намиращи се около 

границата на въздействие. За трансплантираните животни тази 

граница беше границата между присадка и striatum, а за 

подложените само на механично въздействие – центърът на най-

интензивната реакция. В striatum бяха изследвани квадратни 

полета със страна 150 μm, отстоящи на 50 μm едно от друго. Те 

бяха обозначени като str1, str2 и str3, намиращи се съответно на 0 

μm (str1), 200 μm (str2) и 400 μm (str3) от границата на въздействие 

(по Jonas et al., 2012). В допълнение на така описаните зони, само 

при трансплантирани животни, бяха изследвани и две съседни 

зони с размери 25 на 150 μm във вътрешността на присадката, 

обозначавани като gr1 и gr2. 

Анализираните при това параметри бяха два – брой клетки 

на 1 mm2 и процент имунореактивна площ. Броят клетки беше 

определян с ръчно броене на клетките, попадащи в съответната 

зона. Имунореактивната площ беше определяна като процент 

пиксели от общия брой пиксели в изследваната зона, притежаващи 

оптична плътност, по-висока от предварително зададено ниво. 

Това ниво беше определяно по следния начин: Получените цветни 

(24-битови) изображения бяха преобразувани в черно-бели (8-

битови). Изображение от симетрична на зоната на въздействие 

област от лявата (интактна) хемисфера беше обработено с 

прилагане на алгоритъма на Otsu (Otsu, 1979) в софтуерния 

продукт ImageJ. Този алгоритъм допуска, че изображението 

съдържа два класа пиксели (обект и фон) и анализира хистограмата 

му, като я разделя на две части. Граничната стойност между тях 

беше приета за тази стойност на сивото, над която пикселите бяха 

определяни като имунореактивни и съответно маркирани. 

При измерването на горепосочените два параметъра от 

всяко животно бяха изследвани по 6 групи от зони, като всяка от 

тези групи съдържаше последователно зоните gr1, gr2, str1, str2 и 

str3 (за трансплантирани животни), респ. str1, str2 и str3 (за 

животни, подложени само на механично въздействие). Нагледно 
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тези зони са представени на фиг. 1. Получените при всяко 

измерване стойности бяха въвеждани отделно в базата данни. 

 
Фигура 1. Анализирани зони при (А) трансплантирани животни и (Б) 

животни, подложени на механично въздействие. Със сив цвят е 

отбелязана присадката (А), респ. канюлният ход (Б). Мащабна 

лента = 100 μm 
 

Статистически анализ 
Статистическият анализ на така получените данни беше 

извършен с програмата GraphPad Prism 6. Беше приложен 

дисперсионен анализ (ANOVA), последван от теста на Tukey-

Kramer за множествено сравняване. Статистическата значимост 

беше дефинирана при P≤0,05. При оформянето на данните в 

графичен вид за обозначаване на статистическа значимост бяха 

използвани следните символи: 

Символ P 

* P ≤ 0,05 

** P ≤ 0,01 

*** P ≤ 0,001 

**** P ≤ 0,0001 
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РЕЗУЛТАТИ 

 

КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
При описанието на измененията след експерименталните 

процедури отправна точка е хистологичната характеристика на 

контралатералния на интервенцията, интактен striatum. Неговите 

особености в трансплантационното място са подробно описани и 

са съпоставени с измененията след въвеждането на суспензия от 

клетки на ембрионален среден мозък в него. 

 

Изменения след трансплантация 

 

Изменения, свързани с TH+ неврони 
 

7-ми ден 

На фона на напълно лишения след приложението на 6-

OHDA от TH+ елементи striatum, въведените в състава на 

суспензията допаминергични неврони са контрастно видими 

поради силната им експресия на TH. Техните перикариони са 

тъмно оцветени, понякога с централно просветляване, и с 

окръглена форма. На 7-ия ден след трансплантацията контурите им 

са по-скоро неравномерни, със загатнати места на излизане на 

израстъци.  

Така описаните неврони се откриват в ограничена зона, 

намираща се, съгласно използваните стереотаксични координати, в 

средата на striatum, приблизително на нивото на bregma (фиг. 2). 

Визуализиращата се на няколко последователни серийни среза 

присадка е с форма на издължен в дорзо-вентрално направление 

овоид. Този овоид не е равномерно изпълнен с TH+ клетки. Те се 

разполагат предимно в неговата периферия, в интимна близост с 

контактната площ между присадка и мозък. По тази периферия 

нервните клетки не са равномерно разпределени, а са организирани 

в умерено ясно обособени струпвания от по няколко десетки. 

Наблюдават се и самостоятелни клетки. Сърцевината на 
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Фигура 2. Присадка на 7-ми ден след трансплантация. Виждат се TH+ 

неврони по периферията и в сърцевината ѝ, струпани на групи. 

Мащабна лента = 500 µm 

присадката също не е равномерно населена от клетки. В нея, също 

както по периферията, се наблюдават струпвания от TH+ неврони, 

отделени едно от друго с визуално безклетъчни при това 

оцветяване зони. 

Присадките не са напълно ясно отграничени от мозъка на 

реципиента. Контурите им не са съвършено гладки, а се вдават 

между низходящите снопове бяло мозъчно вещество, като така 

създават впечатление за полигонална форма на присадката. 

Трансплантираните клетки, които показват тенденция да се 

струпват по периферията на присадките, на места напускат 

очертанията им. Единични клетки нерядко се откриват сред сивото 

вещество на striatum, на известно разстояние от очертанието на 

присадките. По-рядко се наблюдават групи от няколко неврони, 

които напускат пределите на присадката и се разполагат всред 

тъканта на striatum, вече на значително разстояние, като 

консолидирано струпване. 

На 7-ия ден след трансплантацията, израстъците на 

нервните клетки в гореописаните струпвания се представят като 
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тъмно оцветена материя, обграждаща телата на невроните. В нея 

отделни израстъци е трудно да бъдат определени със сигурност. 

Това обаче е възможно за клетките, отделени самостоятелно. При 

тях е видно, че един от израстъците е по-дебел и се отдалечава 

относително праволинейно от клетката на разстояние, 

неколкократно надхвърлящо диаметъра ѝ. Той може да се приеме 

за аксон. Около клетката се виждат също така голям брой трудно 

отграничими един от друг мъхести израстъци, които могат да се 

приемат за дендрити. 

На 7-ия ден след трансплантация, тъканта от striatum, 

обграждаща присадките, е слабо имунопозитивна за TH. Тази 

имунопозитивност се ограничва до непосредствената околност на 

присадките. В нея са видими главно отделни TH+ израстъци. 

 

28-ми ден 

На 28-ия ден след трансплантацията TH+ неврони 

продължават да са контрастно видими, със своите едри тела. 

Контурите им са значително загладени, в сравнение с 7-ия ден. 

Преходът между тяло и израстъци на клетката е плавен. На 28-ия 

ден след хирургичната интервенция вече е възможно един от 

израстъците да бъде откроен като аксон. Той напуска тялото на 

неврона от изпъкване, определимо като аксонално хълмче. 

Непосредствената околност на клетките в присадките е ясно 

маркирана за TH на 28-ия ден (фиг. 3). В нея е възможно да бъдат 

видени голям брой тънки, прави, пръчковидни израстъци, 

излизащи от клетките, които постепенно изтъняват и се изгубват в 

околностите на присадката. 

Имунореактивност за TH не се наблюдава единствено за 

телата на трансплантираните нервни клетки и тяхната 

непосредствена околност. Навсякъде около присадките, в 

пределите на striatum, се наблюдава неравномерно маркиране на 

сивото вещество на striatum, около сноповете на capsula interna. 

Това маркиране се разпространява дифузно, радиерно около TH+ 

клетки по периферията на присадката, както и около техните 

израстъци. На 28-ия ден това маркиране се наблюдава в голям 

обем от striatum. То е най-интензивно в непосредствена близост до 
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Фигура 3. Присадка на 28-ми ден след трансплантация. Вижда се 

разпространяващото се от нея и избледняващо към периферията 

възстановяване на нормалната TH реактивност на striatum. Мащабна 

лента = 500 µm 

 

присадките, като с отдалечаване от тях то избледнява. 

Striatum, поне в околността на присадките, на 28-ия ден след 

трансплантация, до голяма степен придобива нормалния си изглед 

при маркиране за TH. Отлика от него е наличието на дълги TH+ 

израстъци, преминаващи през сивото вещество. Такива не се 

наблюдават в интактен striatum. В имунопозитивните зони около 

присадките те са видими като дискретни структури. Такива 

израстъци излизат от трансплантираните клетки и се 

разпространяват радиерно от тях. 

Във вътрешността на самата присадка, както и в нейните 

околности, наред с тънките и фини, е възможно  да бъдат 

проследени и отделни, по-дебели израстъци. Тези ясно видими 

единични израстъци понякога достигат значителни размери. Те 

пронизват сивото и бялото вещество на striatum без особена 

промяна в посоката им. Тези израстъци са с дължина, съпоставима 

с или по-голяма от диаметъра на присадката. 
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Изменения на астроглията 

 
7-ми ден 

Имунохистохимичното маркиране за GFAP показва 

реактивната астроглиоза по канюлния ход, в близост до 

присадките, както и GFAP+ елементи в тяхната сърцевина.  

След трансплантацията е ясно видим канюлният ход, водещ до 

мястото на въвеждане на клетъчната суспензия. Той прекосява 

кората и corpus callosum, странично от cingulum, като достига до 

striatum в указаните координати. По неговото протежение се 

наблюдава типична картина на реактивна астроглиоза.  

Повърхността на кората се набелязва от тъканен дефект – 

вдлъбване и липса на мозъчен паренхим в мястото на проникване, 

като дефектът е с грубо очертана граница. Астроцитите около това 

място са типично протоплазмени, с едри тела и дебели израстъци, 

насочени успоредно на дефекта в неговата сърцевина и радиерно в 

околностите му. Тук в кората се наблюдават цилиндрични 

структури, насочени в дорзо-вентрално направление – по всяка 

вероятност кръвоносни съдове. Преходът през corpus callosum се 

характеризира с разширяване на интензивно имунореактивната 

зона, като голям брой протоплазмени астроцити се наблюдават от 

дорзалната му страна. Във вътрешността на corpus callosum тази 

интензивна реакция се запазва, като набъбналите астроцити се 

разполагат както успоредно, така и напречно всред надлъжно 

прерязаните комисурални влакна. 

В striatum по дължина на канюлния ход се наблюдава 

интензвина астроглиоза. Протоплазмените астроцити формират 

нерязко ограничена ивица със значителна ширина, изпълваща 

голяма част от обема на мозъчната структура. Астроглията тук е 

представена от сравнително дребни клетки със сочни, но не твърде 

дълги, израстъци. Клетките са разположени нагъсто в сивото 

вещество, като понякога се откриват и единични клетки със сходна 

морфология във вътрешността на сноповете бяло вещество. 

Във вътрешността на десния striatum, латерално от 

страничното мозъчно стомахче, се откриват присадките. 

Маркирането за GFAP ги визуализира като бледо оцветени, 
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белезникави удължени овоиди (фиг. 4), контрастиращи на 

околната тъкан, осеяна с интензивно оцветени астроцити. При него 

е видимо, че вътрешността на присадките не е изградена 

единствено от предходно описаните гнезда от TH+ клетки, а 

представлява плътна формация от тъкан. Тя се вмества всред 

тъканта на striatum, като я измества и избутва, деформирайки 

прилежащите до нея снопове от бяло мозъчно вещество. 

 

Фигура 4. Присадка на 7-ия ден след трансплантация. Маркиране за 

GFAP. Мащабна лента = 200 µm 

 

На 7-ия ден след трансплантацията околностите на 

присадките са изпълнени с протоплазмени астроцити, 

неотличаващи се съществено по морфологията си от по-горе 

описаните по канюлния ход. Телата на клетките са едри и са 

струпани гъсто едно до друго в непосредствена близост до 

границата присадка-мозък. С отдалечаване от присадката 

постепенно видимата гъстота на клетките намалява, а едрите 

клетки отстъпват място на по-дребни астроцити с по-фини 

израстъци. 

Израстъците на протоплазмените астроцити в околностите 
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на присадката са едри, дебели и видимо неразклонени. Те са 

сравнително праволинейни, като може да се наблюдава плавно 

дъговидно извиване до 90°. Ходът им е както тангенциален на 

границата присадка-мозък, така и диаметрално отдалечаващ се от 

нея. На места, когато тялото на астроцита се намира в интимна 

близост с присадката, е възможно да бъдат видяни няколко 

израстъка, които прорастват към вътрешността ѝ.  

Астроглиалната реакция около присадките не е строго 

равномерна. Там, където присадката граничи със сиво вещество, се 

наблюдава интензивно маркиране, причинено от струпване на тела 

на клетки и множество успоредни израстъци. Противно на това, в 

местата, в които тя се допира до сноп от бяло мозъчно вещество, 

границата между двете е слабо изразена, често маркирана само от 

единични извити израстъци. 

Макар и по-светли от околната тъкан, присадките са плътни 

образувания. В сърцевината им са видими малък брой дребни 

GFAP+ възелчета – тела на малки астроцити, от които излизат 

ограничен брой израстъци. По цялата площ на присадката, 

несвързани с тези малки клетки, се забелязват множество тънки 

GFAP+ влакна. Те са изключително фини, с праволинеен, но 

вълнообразен ход и ограничена дължина. Броят им е значителен, 

като на голяма площ от напречния срез на присадката те образуват 

фина мрежа. Някои по-дебели от тях създават впечатление за 

метличковидната им подредба. В сърцевината на присадката тези 

влакна са по-скоро успоредни на дългата ѝ ос. С приближаването 

им към периферията ходът им се отклонява настрани. Най-

външните от тях се доближават към астроцитите, оплитащи 

присадката отвън.  

 

28-ми ден 

На 28-ия ден след трансплантацията описаната вече 

астроглиоза продължава да е видима в дясната мозъчна половина. 

Канюлният ход продължава да е видим в кората и corpus callosum 

при маркиране за GFAP. Астроцитите по дължината му запазват 

характеристиката си на протоплазмени с едри тела и дебели 

израстъци. Въпреки това, тяхната морфология се изменя – телата 
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им са видимо по-тъмно оцветени, а израстъците са по-дебели и по-

къси. При това клетките визуално проявяват тенденция към 

консолидация. Така те се разполагат по-близо една до друга, а 

домените, покрити от израстъците на всяка клетка, са с по-малка 

площ.  

Околността на присадката показва аналогични промени. 

Границата присадка-мозък е маркирана от множество тъмно 

оцветени астроцити с фино преплетени израстъци (фиг. 5). Това 

прави определянето на точната граница между двете трудно, но 

възможно с използване на микроскопия в тъмно поле. При нея 

интензивното маркиране на астроглията не замъглява контраста 

между присадка и striatum. 

 

 

Фигура 5. Присадка на 28-ия ден след трансплантация. Вижда се 

оплетен от астроцитни елементи кръвоносен съд (стрелка в лумена). 

GFAP. Мащабна лента = 200 µm 

 

Самите астроцити, обграждащи присадената тъкан, са с 

дребни, възлести тела, често с неправилна форма. Излизащите от 

тях израстъци са многобройни и от различен калибър – наблюдават 

се както дебели, така и по-тънки и дори нишковидни. Те се 

разпространяват звездовидно във всички посоки, като се преплитат 
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и образуват мрежовидна структура. При това фоновото оцветяване 

за GFAP е сравнително интензивно на фона на останалите мозъчни 

структури. 

В непосредствената близост до присадките се забелязват 

множество дребни протоплазмени астроцити с къси израстъци. С 

отдалечаване от нея те постепенно отстъпват мястото си на 

типичните резидентни фиброзни астроцити, но без да изчезват 

напълно, като остават видими в целия striatum. 

Характерна находка на 28-ия ден след трансплантацията са 

множеството напречно и надлъжно прерязани кръвоносни съдове в 

околностите на присадката. Повечето от тях допират границата 

присадка-мозък от външната страна, но някои от тях я нарушават и 

проникват в сърцевината на присадката. Всички те притежават 

оплетка от GFAP+ влакна, подобна на, но значително по-плътна и 

по-тъмно оцветена от тази на съдовете на интактния striatum. 

Присадките се характеризират с доста интензивно 

маркирана периферия, непосредствено навътре от границата 

присадка-мозък. Това тъмно оцветяване се дължи главно на 

израстъците на обграждащите присадката астроцити, които 

проникват в нея. Отчасти то се причинява и от астроцити, чиито 

тела се намират в пределите ѝ. Израстъците на клетките извън и 

във вътрешността на присадките са мрежовидно преплетени. На 

места се забелязва тяхното подчертано радиерно направление 

спрямо центъра на присадката.  

Останалата част от сърцевината на присадките остава по-

светла както на фона на тъмната им периферия, така и в сравнение 

с околната мозъчна тъкан. На този светъл фон се забелязва 

значителен брой фиброзни астроцити с тънки и дълги израстъци, 

които не напускат очертанията на присадката.  

В сърцевината на присадката се наблюдават едно, понякога 

повече струпвания на астроцити с по-едри тела и израстъци. Тези 

израстъци са насочени като лъчи навън от това струпване, към 

периферията на присадката. Нерядко в центъра на това струпване е 

видим напречно прерязан кръвоносен съд с кръгъл лумен. 

Внимателен оглед и сравняване на последователните 

срезове, маркирани за GFAP и TH показва, че гореописаните 
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струпвания на астроцити съвпадат по място с групи 

допаминергични неврони в присадките. Радиерният ход на 

астроцитните израстъци на свой ред съвпада с посоката на 

разпространение на TH+ нервни влакна. 

Качествена разлика на 28-ия ден след трансплантация може 

да се направи между животните, системно третирани с roscovitine и 

тези, при които е приложен само носещият разтвор. При 

получилите само разтвор се наблюдават не малко тела на 

астроцити, намиращи се в периферията на присадките. При 

инжектираните с roscovitine, въпреки че тази периферия е силно 

маркирана за GFAP, тази реакция се дължи предимно на израстъци 

на астроцити, проникващи отвън, а не на такива, намиращи се в 

пределите на присадката. 

 

Изменения на микроглията 
 

7-ми ден 

При маркиране за Iba1 тъканният дефект на кората е видим 

под формата на вдлъбване и липса на мозъчно вещество с 

относително гладки граници. Тази вдлъбнатина е постлана с почти 

плътна ивица от интензивно маркирани, амебовидни микроглиални 

клетки. В дълбочина от нея се обособява втора ивица. Тя изглежда 

по-светла и е изпълнена с амебовидна микроглия, удължена в 

перпендикулярно на повърхността на дефекта направление. 

Канюлният ход през кората е маркиран от множество гъсто 

разположени амебовидни и слабо разклонени микроглиални 

клетки. Израстъците на разклонените клетки са ориентирани в 

посока, успоредна на канюлния ход. Преходът през corpus callosum 

се набелязва от характерно разливане на зоната с интензивна 

глиална реакция по дорзалната му повърхност. Реактивните 

микроглиоцити във вътрешността му са едри амебовидни, като се 

издължават по хода на влакната му и на места се припокриват по 

тесните си краища, образувайки повлекла. 

Преходът на канюлния ход от corpus callosum към striatum 

се маркира от струпване на амебовидни и слабо разклонени 

микроглиоцити от вентралната страна на мазолестото тяло. Те 
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формират лошо отграничена ивица с по-интензивно маркиране, в 

която нормалната структура на striatum е по-трудно различима. 

Присадките се откриват на вентралния край на 

гореописаната ивица. На 7-ия ден след трансплантационната 

процедура, те са видими като структури с интензивност на 

оцветяването, много близка до тази на околната тъкан, и особено 

на бялото мозъчно вещество (фиг. 6). Микроглията около тях не е 

равномерно разпределена. Макар и образуващи добре видим вал 

около присадките, микроглиоцитите са струпани в групи по 

външната страна на присадките. Тези групи представляват 

окръглени агломерати от амебовидни Iba1+ клетки, концентрирани 

на малка площ от среза и практически припокриващи се. Такива 

струпвания са по-характерни за зоните, в които присадката 

контактува със сивото вещество на striatum. Извън тези 

струпвания, микроглиалната популация е представена от тясна 

ивица амебовидни клетки, обвиваща присадките отвън.  

 

 

Фигура 6. Присадка на 7-ия ден след трансплантация (съседен срез на 

фиг. 22). Iba1. Мащабна лента = 200 µm 

 

Тази ивица е с различна дебелина в различните области 

около присадката. Областите сиво вещество, допиращи 

присадката, като цяло съдържат повече микроглиални клетки, но 
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при тях ивицата не е толкова ясно очертана. От своя страна, 

сноповете на бялото вещество се отделят от присадената тъкан с 

по-тънка, но по-равномерна ивица, обхващаща ги от външната 

страна. Най-вентралните части на присадката (т.е. краят на 

канюлния ход) са обградени от по-скоро дифузно струпване на 

микроглия. 

Непосредствената околност на присадката в striatum се 

характеризира с наличието на голям брой едри микроглиоцити. С 

едрите си тела те изпъкват на фона на типичната за тази структура 

микроглия. Макар и сред тях да се забелязват отделни амебовидни 

клетки, като цяло те са разклонени, с дебели израстъци. Нерядко 

телата им са удължени, а израстъците им са насочени радиерно 

спрямо присадката, създавайки впечатление за още по-изразено 

удължаване. С отдалечаване от присадката тези микроглиоцити 

постепенно отстъпват мястото си на типичната резидентна 

микроглия на striatum. 

Сърцевината на присадките е доста светла, почти без 

фоново оцветяване. Затова добре изпъкват многобройни и 

относително равномерно разпределени микроглиоцити, които 

изпълват целия им обем. Сред тях се срещат както тъмни, 

интензивно оцветени, така и по-бледи, дори неясни, клетки. 

Морфологията им също е разнообразна – малък брой дребни 

амебовидни клетки и преобладаващи едри и оскъдно разклонени с 

дебели израстъци микроглиоцити. Срещат се и рязко очертани, 

кръгли или полигонални клетки с тънки израстъци. 

Във вътрешността на присадките се срещат определни 

нееднородности на микроглиалната популация. Разглеждайки 

периферията на присадките и прилагайки метода на микроскопия в 

тъмно поле става ясно, че заобикалящата ги интензивна реакция не 

е изцяло и само в striatum. Тя маркира границата присадка-мозък, 

като най-често я преодолява. Така най-външната, периферна зона 

на присадката, се явява инфилтрирана с амебовидни 

микроглиоцити, най-вероятно навлезли от околната мозъчна тъкан. 

На отделни места във вътрешността на самите присадки се 

наблюдават гнездовидни струпвания от микроглия. Клетките в тях 
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имат характеристики, сходни с тези на микроглиоцитите по 

границата присадка-мозък. 

 

28-ми ден 

Канюлният ход е видим при маркиране на микроглията и на 

28-ия ден след трансплантацията. На повърхността на мозъка 

продължава да личи липсата на тъкан, но отделните микроглиални 

клетки, които го покриват, са по-лесно отграничими една от друга. 

Отново, сред тях преобладават кръгли и амебовидни клетки, но се 

забелязват и удължени такива, които от тънките си краища отделят 

малобройни израстъци, като ги ориентират тангенциално на 

дефекта. Подлежащата по-светла зона е по-тънка и изпълнена с 

удължени перпендикулярно на повърхността на мозъка 

микроглиални клетки. За разлика от 7-ия ден, тук те не са 

амебовидни, а посоката на тяхното удължаване се набелязва от 

направлението на израстъците им.  

В пределите на кората канюлният ход е видим като област, 

в която микроглиоцитите са разположени нагъсто. Тук те са 

интензивно оцветени, с дебели израстъци. При това те се 

разпределят относително равномерно, покривайки отделни домени 

с израстъците си. Видно е припокриване на израстъците на 

отделни клетки, но застъпване на телата им практически липсва. 

Значителен брой от така описаните микроглиоцити са силно 

удължени, с дебели израстъци, напускащи телата им от изтънените 

краища и насочващи се дорзо-вентрално, по хода на инструмента. 

Тези удължени клетки проявяват тенденция да се подреждат в 

редици, една след друга. Центърът на тази зона, отговарящ на 

същинския канюлен ход, се маркира от по-голямо струпване на 

такива удължени клетки. 

Микроглията на corpus callosum по дължина на канюлния 

ход е с едри тела и с малко на брой, но дебели израстъци, като се 

срещат и амебовидни клетки. Визуалната гъстота на клетките е 

значителна. Телата им са удължени, а израстъците им се 

разпространяват по хода на аксоните в мазолестото тяло.  На места 

реакцията е доста интензивна, до степен, в която впечатлението за 

нормалната архитектоника на corpus callosum се нарушава. 
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Във вътрешността на striatum се вижда зона с по-голяма 

гъстота на микроглия. Проследяването на тази зона води до 

присадките. Тя не е особено широка и микроглиалната реакция тук 

не замъглява нормалния вид на мозъчната структура. Клетките са 

почти без изключение разклонени, с израстъци във всички посоки. 

Само в центъра на зоната се наблюдава лентовидна интензивна 

реакция, която отговаря на същинския канюлен ход. Тя е 

формирана от успоредно удължени клетки. 

Визуализацията на присадките е възможна главно поради 

обграждащата ги зона от интензивно маркирани микроглиални 

клетки (фиг. 7). В нея микроглиоцитите се характеризират с едри 

тела, често с неправилна форма. Повечето от тях са с видими 

израстъци, които се разпространяват във всички посоки около тях 

и, по-рядко, радиерно спрямо присадката. Подобни радиерно 

насочени Iba+ елементи се откриват в зоните с по-малобройно 

струпване на микроглиоцити. За тях е трудно да бъде определено 

дали са дебели израстъци на клетки извън среза или силно 

удължени микроглиоцити. 

 

 

Фигура 7. Присадка на 28-ия ден след трансплантация (съседен срез на 

фиг. 23). Маркиране за Iba1. Вижда се същия надлъжно прерязан 

кръвоносен съд (стрелка в лумена). Мащабна лента = 200 µm 
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Описаната на 7-ия ден след трансплантацията 

нееднородност на реакцията в близост до присадките се наблюдава 

и на 28-ия ден след процедурата. Видими са зони със значително 

струпване на Iba1+ клетки, както и такива с минимални отлики на 

микроглиалната популация в сравнение с околния striatum. 

Характерни за зоните на струпване на микроглиоцити са едрите 

клетки с къси и дебели израстъци. На места те се припокриват и 

създават впечатление за дифузно маркиране на голяма площ от 

среза. Клетките, разположени на по-голямо разстояние от околните 

си са често удължени успоредно на канюлния ход, или с 

неправилна форма. В областите със слаба реакция границата 

присадка-мозък не е рязка. Тя може да бъде определена 

благодарение на различната интензивност на фоновото оцветяване, 

или при използване на микроскопията в тъмно поле. 

Сърцевината на присадките е населена от равномерно 

разпределени микроглиални клетки. Най-често телата им са 

неголеми, окръглени или полигонални, а израстъците им са тънки 

и се разклоняват звездовидно около тях. Клетките в периферията 

им, които съставляват част от очертаващата границата присадка-

мозък ивица, имат по-едри тела и по-дебели израстъци. В 

сърцевината на присадките се наблюдават и струпвания от 

микроглиоцити с кръгла форма, разположени нагъсто. Тъканта 

между тях е по-интензивно маркирана, като на този по-тъмен фон е 

възможно да бъдат разграничени и отделни израстъци. 

Прорастващите кръвоносни съдове във вътрешността и 

околностите на присадките се открояват като оптично празни, 

цилиндрични структури, Тези от тях, които пронизват присадките, 

са плътно обхванати от микроглиални клетки, подобно на маншон. 

Клетките по външната им страна са кръгли или удължени 

успоредно на съда, с припокрити и/или допиращи се израстъци. 

Клетки в непосредствена близост, но недопиращи се до съда, 

нерядко изпращат свои израстъци, които се включват в маншона. 

Други съдове, намиращи се в околностите на присадките и 

допиращи ги отвън, са неравномерно обхванати от микроглия. 

Стената на съда откъм присадката е плътно покрита с Iba1+ 

елементи. От другата му страна между клетките има празни места 
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КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Изменения, свързани с TH+ неврони 
 

Функционално въздействие на присадките 

Ефектът от трансплантираните допаминергични неврони се 

демонстрира на 28-ия ден след трансплантацията като намаляване 

на асиметрията в двигателната активност на животните. Тази 

асиметрия се проявява най-изразено при приложението на D-

амфетамин. Изразената тенденция експерименталните животни да 

извършват завъртания надясно позволява количественото ѝ 

охарактеризиране. При това такова поведение се наблюдава само 

при животни, при които е приложен 6-OHDA.  

На 28-ия ден след трансплантация на клетки от 

ембрионален среден мозък е налице функционална реинервация на 

striatum от присадките. При поведенческия тест това се изразява в 

намаляване на тенденцията животните да се завъртат в посоката на 

увреждането след приложение на D-амфетамин. Асиметрията в 

двигателната активност на трансплантираните животни се запазва, 

но броят завъртания в ипсилатерална на невротоксичното 

въздействие посока намалява. Въздействието с roscovitine не 

променя степента на намаляване на двигателната асиметрия. 

Противно на трансплантацията, механичното въздействие с 

трансплантационния инструмент върху striatum не оказва 

въздействие върху двигателната активност на животните. 

Независимо от приложението на roscovitine, резултатът от 

поведенческия тест не се променя 28 дни след механичното 

въздействие за животните, които не са получили трансплантация 

(фиг. 8). 

 

Брой TH+ неврони 

При преброяване на видимите TH+ перикариони в 

присадките се установява значителна вариация в броя на 

допаминергичните неврони, интегрирани в мозъка след 

трансплантация. Въпреки това, средният брой неврони в 
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присадките е сходен между експерименталните групи. Не се 

наблюдава статистически значима разлика в зависимост от 

приложението на roscovitine. Също така не се регистрира значима 

промяна в броя TH+ клетки в присадките от 7-ия до 28-ия ден след 

трансплантацията (фиг. 9). 

 

Реинервация на striatum от присадките 

На 28-ия ден след трансплантация в десния striatum се 

наблюдава разпространяващо се около присадките възвръщане на 

имунореактивността за TH на структурата. Количествена мярка за 

реинервацията е интензивността на оцветяването, изразена като 

процент от интензивността на левия, интактен striatum. От 

проведения анализ на изображенията е видно, че около присадките 

имунореактивността за TH е различна от нула, но стойностите ѝ са 

значително по-ниски от тези на интактния striatum. Не се 

регистрира статистически значима разлика в реинервацията от 

присадките между експерименталните животни, третирани, респ. 

нетретирани с roscovitine (фиг. 10). 

При животните, подложени на механично въздействие с 

трансплантационната канюла, подобна находка липсва. Канюлният 

ход и целият striatum остават все така напълно имунонегативни за 

TH. 

 
Фигура 8. Изменения в резултата от амфетамин-индуцираните 

ротации след трансплантация и механично въздействие. Средни 

стойности ± SD. 
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. 
Фигура 9. Брой TH+ клетки в присадките на 7-ия и на 28-ия ден след 

трансплантация. Средни стойности ± SЕМ. 

 

 
Фигура 10. Реинервация на striatum от присадките на 28-ия ден след 

трансплантацията. Сравнение между групи с и без приложение на 

roscovitine. Средни стойности ± SЕМ. 

 

Изменения на астроглията 
 

Изменения след трансплантация 

Количественият анализ на астроглиозата след 

трансплантация показва характерни различия на интензивността на 

реакцията в отделните зони около присадките. На 7-ия ден след 

трансплантацията се демонстрира зона с най-изразена астроглиоза 

в непосредствена близост с границата присадка-мозък. В тази зона 

както имунореактивната за GFAP площ, така и броят на GFAP+ 
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клетки са най-големи. С отдалечаване от границата присадка-

мозък и двата показателя значително намаляват стойностите си. 

Дори в най-отдалечената от тази граница зона обаче те не достигат 

стойностите, измерени в интактната тъкан на десния striatum. 

На 7-ия ден във вътрешността на присадките, 

непосредствено навътре от границата присадка-мозък, по-

интензивна астроглиоза се измерва в по-външната от двете 

изследвани зони. В допиращата се към границата присадка-мозък 

зона и двата изследвани параметъра са с по-високи стойности от 

тези, измерени в зоната, прилежаща към сърцевината на 

присадката. 

Във времеви план промяна в астроглиозата се регистрира за 

двете зони във вътрешността на присадките. Такава промяна има и 

в зоната от striatum, най-близка до границата присадка-мозък. На 

28-ия ден след трансплантацията в тези зони стойностите на 

параметрите на астроглията значително нарастват, в сравнение с 

измерените на 7-ия ден след трансплантацията. В по-отдалечените 

зони такава динамика не се наблюдава. 

При трансплантация, приложението на roscovitine не 

променя количествените характеристики на астроглиалната 

реакция. Единствена разлика, която може да бъде свързана с 

приложението му, е по-изразеното увеличаване на броя астроцити 

в непосредствена близост до присадките на 28-ия ден. (фиг. 11 и 

12). 

 

Изменения след механично въздействие 

След въздействие с трансплантационния инструмент 

измененията около канюлния ход са сходни с тези около 

присадките. Най-интензивна е реакцията в близост до границата на 

въздействие, като намалява с отдалечаване от него, без да се 

достигат нормалните стойности на параметрите. 

Съществена времева динамика на количествените 

параметри на астроглиалната реакция около канюлния ход не се 
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Фигура 11. GFAP имунореактивна площ на 7-ия и на 28-ия ден след 

трансплантация. Средни стойности ± SЕМ. 

 

 
Фигура 12. Гъстота на GFAP+ клетки на 7-ия и на 28-ия ден след 

трансплантация. Средни стойности ± SЕМ. 

 

наблюдава. Приложението на roscovitine се свързва с по-голям 

брой астроцити в непосредствена близост до канюлния ход на 7-ия 

ден след интервенцията. Това не се наблюдава на 28-ия ден, когато 

значима разлика на броя клетки в зависимост от въздействието с 

roscovitine не се регистрира (фиг. 13 и 14). 

Механичното въздействие върху striatum на животни, 

нетретирани предварително с 6-OHDA, не се различава принципно 

от гореописаното. По същия начин интензитетът на астроглиозата  
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Фигура 13. GFAP имунореактивна площ на 7-ия и на 28-ия ден след 

механично въздействие. Средни стойности ± SЕМ. 

 

 
Фигура 14. Гъстота на GFAP+ клетки на 7-ия и на 28-ия ден след 

механично въздействие. Средни стойности ± SЕМ. 

 

пряко зависи от разстоянието от канюлния ход. Изменения във 

времеви план се наблюдават за имунореактивната площ в по-

отдалечените от него зони. Видно е, че в изследваните зони на 200 

и 400 µm от канюлния ход експресията на GFAP е значително по-

ниска на 28-ия, отколкото на 7-ия ден. Изменения на броя клетки 

се наблюдават единствено в най-близката до границата на 

въздействие зона. В нея, от 7-ия до 28-ия ден, астроцитите 

увеличават броя си, но само при животните, нетретирани с 

roscovitine (фиг. 15 и 16).  
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Фигура 15. GFAP имунореактивна площ на 7-ия и на 28-ия ден след 

механично въздействие при животни, нетретирани предварително с 6-

OHDA. Средни стойности ± SЕМ. 

 

 
Фигура 16. Гъстота на GFAP+ клетки на 7-ия и на 28-ия ден след 

механично въздействие при животни, нетретирани предварително с 6-

OHDA. Средни стойности ± SЕМ. 

 

Сравнение между трансплантация и механично 

въздействие 

На 7-ия, както и на 28-ия ден след хирургичната 

интервенция, не се наблюдават твърде много отлики между 

изследваните параметри. Както имунореактивната площ, така и 

броят GFAP+ клетки в striatum са съпоставими между животните, 

подложени на трансплантация и тези, подложени на механично 

въздействие. При групите, третирани с roscovitine, броят GFAP+ 
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клетки в зоната, непосредствено прилежаща до границата на 

въздействие е значително по-малък за трансплантираните животни. 

С изключение на това, разлики в астроглиалната реакция между 

тези два типа въздействие, не се установяват (фиг. 17 – 20). 

 

 
Фигура 17. GFAP имунореактивна площ на 7-ия ден след 

трансплантация, респ. след механично въздействие. Средни стойности 

± SЕМ. 

 

 
Фигура 18. Гъстота на GFAP+ клетки на 7-ия ден след 

трансплантация, респ. след механично въздействие. Средни стойности 

± SЕМ. 
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Фигура 19. GFAP имунореактивна площ на 28-ия ден след 

трансплантация, респ. след механично въздействие. Средни стойности 

± SЕМ. 

 
Фигура 20. Гъстота на GFAP+ клетки на 28-ия ден след 

трансплантация, респ. след механично въздействие. Средни стойности 

± SЕМ. 

 

Изменения на микроглията 
 

Изменения след трансплантация 

Микроглиалната реакция след трансплантация напълно се 

подчинява на вече описаната схема. При нея най-високи стойности 

на имунореактивната площ и броя Iba1+ клетки се измерват в 

близост до границата на въздейтвие (в случая – границата 

присадка-мозък). С отдалечаване от нея стойностите на двата 

параметъра намаляват. 
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На 7-ия ден след трансплантацията, двете изследвани зони, 

намиращи се във вътрешността на присадката, се характеризират с 

високи стойности на имунореактивната площ и клетъчната 

гъстота. Прави впечатление, че те са сходни както между тези две 

зони, така и спрямо зоната от striatum, прилягаща към границата 

присадка-мозък. С отдалечаване от границата присадка-мозък, в 

зоните, отстоящи съответно на 200 и 400 µm от нея, стойностите на 

параметрите спадат рязко. В тези две зони те отново са сходни и 

статистически значими разлики между тях не се установяват. 

Въпреки резкия спад, стойностите остават значително по-високи 

от нормалните. 

На 28-ия ден след трансплантацията се наблюдава 

значително намаление на броя клетки във всички изследвани зони. 

Спадът му е особено драматичен (наполовина) за двете зони във 

вътрешността на присадките и допиращата се към границата 

присадка-мозък зона в striatum. Подобен, макар и не толкова 

демонстративен, спад има и в по-отдалечените зони. Дори и в тях 

броят микроглиални клетки на 1 mm3 остава повишен спрямо 

характерния за интактния striatum. 

Приложението на roscovitine при трансплантация не 

променя количествените характеристики на микроглиалната 

реакция на 7-ия ден след интервенцията. На 28-ия ден обаче, наред 

с описаното по-горе намаляване на броя микроглиоцити във 

всички зони, само за третираните с roscovitine животни, се 

регистрира и редуциране на имунореактивната за Iba1 площ. 

Нейните стойности са статистически по-ниски както в сравнение с 

изследваните на 7-ия ден животни, така и в сравнение с 

нетретираните с roscovitine животни на 28-ия ден. (фиг. 21 и 22). 

 

Изменения след механично въздействие 

На 7-ия ден след въздействието, околностите на канюлния 

ход се характеризират със силно увеличени спрямо нормалните 

стойности на имунореактивната площ и броя Iba1+ клетки. 

Тенденцията е отново с отдалечаване на изследваната зона от 

зоната на въздействие и двата параметъра да намаляват.  
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Фигура 21. Iba1 имунореактивна площ на 7-ия и на 28-ия ден след 

трансплантация. Средни стойности ± SЕМ. 

 

 
Фигура 22. Гъстота на Iba1+ клетки на 7-ия и на 28-ия ден след 

трансплантация. Средни стойности ± SЕМ. 
 

На 28-ия ден след механичното въздействие, аналогично със 

същата времева точка след трансплантация, се проявява тенденция 

към намаляване на имунореактивната площ и броя микроглиоцити 

за всички изследвани зони. Въпреки тази тенденция, статистически 

значима е разликата на имунореактивната площ само в зоната, 

непосредствено до канюлния ход. Подобно, броят Iba1+ клетки е 

по-нисък във вече споменатата зона и в следващата, отстояща на 

200 µm от канюлния ход. 

При приложение на roscovitine се регистрират аналогични 



45 

 

на гореописаните изменения във времето. В допълнение, броят на 

микроглиоцитите в най-близката до канюлния ход зона е 

значително по-нисък за третираните с roscovitine животни още на 

7-ия ден. На 28-ия ден тази разлика не само е запазена, но се 

демонстрира и допълнително понижаване на броя клетки на 1 mm2 

(фиг. 23 и 24). 

 
Фигура 23. Iba1 имунореактивна площ на 7-ия и на 28-ия ден след 

механично въздействие. Средни стойности ± SЕМ. 

 

 
Фигура 24. Гъстота на Iba1+ клетки на 7-ия и на 28-ия ден след 

трансплантация. Средни стойности ± SЕМ. 
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Сравнение между трансплантация и механично 

въздействие 

Времевата и пространствената динамика на параметрите на 

микроглиалната реакция е сходна между групите, подложени на 

трансплантация, респ. само на механично въздействие с 

трансплантационната канюла. Въпреки тези сходства, 

регистрираните стойности на измерваните параметри са 

съществено различни. 

На 7-ия ден след хирургичната интервенция, 

имунореактивната за Iba1 площ около канюлния ход е значително 

по-голяма в сравнения с тази около присадката. При третираните с 

roscovitine животни това се наблюдава във всички изследвани зони, 

а при нетретираните е по-ограничено около зоната на въздействие. 

Подобна разлика при броя микроглиоцити е налице само в 

допиращата се до границата на въздействието зона, и то само при 

нетретирани с roscovitine животни. (фиг. 25 и 26) 

На 28-ия ден след въздействието, стойностите на 

имунореактивната площ, както и на броя микроглиоцити, са 

значително по-ниски в близост до присадките. Тази разлика е 

особено демонстративна при третираните с roscovitine животни. 

При тях непосредствената околност на присадките съдържа 

статистически значимо по-малък брой микроглиоцити от 

околността на канюлния ход (фиг. 27 и 28). 

 
Фигура 25. Iba1 имунореактивна площ на 7-ия ден след трансплантация, 

респ. след механично въздействие. Средни стойности ± SЕМ. 
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Фигура 26. Гъстота на Iba1+ клетки на 7-ия ден след трансплантация, 

респ. след механично въздействие. Средни стойности ± SЕМ. 

 
Фигура 27. Iba1 имунореактивна площ на 28-ия ден след 

трансплантация, респ. след механично въздействие. Средни стойности 

± SЕМ. 

 
Фигура 28. Гъстота на Iba1+ клетки на 28-ия ден след трансплантация, 

респ. след механично въздействие. Средни стойности ± SЕМ. 
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ОБСЪЖДАНЕ 

 
Настоящото проучване дава задълбочена качествена и 

количествена характеристика на глиалната реакция около 

присадките в striatum. За целта са определени нормалните 

морфологични особености на глиалните клетки в 

трансплантационното място. Тези, веднъж установени данни, са 

използвани като отправна точка при описанието на измененията 

след трансплантация. 

Качественият анализ на промените на глиалната популация 

след трансплантация детайлно описва морфологичния аспект на 

измененията на глията. Детайлите в морфологията на активираната 

глия могат да бъдат интерпретирани като доказателства за 

взаимодействията между присадка и мозък. 

В нашето изследване за първи път се прави количествен 

анализ на глиалната реакция около присадките. С използване на 

параметрите имунореактивна площ и клетъчна гъстота се постига 

количествено характеризиране на реактивната глиоза. Това дава 

възможност за съпоставяне на реакцията в отделни зони на 

различно разстояние от границата присадка-мозък, както и между 

експерименталните групи. 

Сравнявайки количествените характеристики на 

микроглиалната реакция около присадките и канюлния ход, за 

първи път установяваме определени различия. По-ниските 

стойности на изследваните параметри около присадките говорят за 

наличие на механизми на модификация на микроглиалната 

реакция, осъществяваща се от трансплантираните клетки. 

За първи път в настоящото изследване е проучен ефектът на 

roscovitine след интрацеребрална трансплантация на клетки. 

Посредством количествен анализ убедително доказваме 

потискащия микроглията ефект на roscovitine при интрацеребрална 

трансплантация.  
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Изменения след трансплантация 

 

Изменения, свързани с TH+ неврони 

Морфологичните характеристики на трансплантираните 

допаминергични нервни клетки принципно не се различават от 

наблюдаваните от други колективи (напр. Kordower et al., 1996). 

Наблюдаваните в присадките TH+ клетки могат да бъдат условно 

разделени на две категории: неврони по периферията на 

присадката и неврони в сърцевината ѝ. Съгласно данните на 

Thomas et al. (2005) и Mendez et al. (2005), невроните по 

периферията са с произход от substantia nigra, а тези в сърцевината 

– от вентралния tegmentum. Реинервацията на striatum се 

осъществява почти изключително от първия тип клетки, намиращи 

се по границата присадка-мозък. В настоящото изследване 

реинервацията е добре демонстрирана на морфологично ниво с 

израстъците, излизащи от невроните в периферията на присадките. 

Присадките като цяло са добре консолидирани формации. 

Въпреки това, откриващите се извън ядрото на присадката неврони 

не са необичайна находка (Petit et al., 2002). Hovakimyan et al. 

(2006), използвайки сходна опитна постановка, съобщават за 

миграция на човешки невропрогениторни клетки на значително 

разстояние, дори извън striatum. По-слабо изразената миграция на 

трансплантираните клетки от плъх в случая може да бъде обяснена 

с по-големия потенциал на разрастване на израстъците на 

човешките неврони (Kelly et al., 2001; Kelly et al., 2007). 

В настоящото проучване не установяваме невропротективен 

ефект от roscovitine, поне не и по отношение на TH+ неврони в 

присадките. Неизяснено остава въздействито му върху другите 

компоненти на клетъчната суспензия. Под внимание обаче трябва 

да бъде взето неговото косвено въздйствие върху присадките. 

Благодарение на несъмнения му ефект по отношение на 

микроглията е възможно средата около трансплантираните нервни 

клетки да бъде променена. Това би имало дългосрочно влияние 

върху тях. 
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Изменения на астроглията 

Сърцевината на присадките е по-бедна на GFAP+ елементи 

от околната тъкан на striatum. Тъканта им е сравнително 

равномерно пронизана от фини астроцитни израстъци. Малкото 

наблюдавани от нас нехомогенности не са необичайна находка 

(Capetian et al., 2009).  

Астроглията в сърцевината на присадката е най-вероятно с 

произход от състава на инжектираната клетъчна суспензия. 

Подобни са заключенията на Krüger et al. (1986), но с друга опитна 

постановка. Друг вероятен източник на имунореактивност за GFAP 

в сърцевината на присадките е диференцирането на незрели клетки 

в GFAP+ глия. Възможно е такива недиференцирани клетки от 

тъканта на донора да придобият характеристика на астроцити едва 

след трансплантацията (Svendsen et al., 1996; Kelly et al., 2004; 

Takahashi et al., 2008) . Подкрепящи произхода на астроцитите в 

сърцевината на присадките от донорната тъкан са и резултатите от 

експерименти с трансплантация на суспензия мезенхимни клетки. 

При тези проучвания GFAP+ елементи във вътрешността на 

присадката на практика не се наблюдават (De Vocht et al., 2013). 

Мезенхимните клетки не са в състояние да се трансформират в 

GFAP+ такива. Липсата на GFAP имунореактивност следователно 

потвърждава единствения възможен произход на астроцитите в 

сърцевината на присадката. Те произхождат от тъканта на донора.  

Астроглиозата около присадките е съсредоточена основно 

по границата присадка-мозък, както и извън присадката (Kordower 

et al., 1996). Наблюдаваме множество тела на астроцити, намиращи 

се категорично извън сърцевината на присадката. Излизащите от 

тях израстъци се разпространяват в striatum, като по-слабо 

навлизат към присадките. Така може да се направи извод, че 

GFAP+ мрежа около трансплантираната тъкан произхожда 

основно от астроцитите на striatum.  

Съществува възможност част от съдържащите се в 

присадката астроцити (или диференцирали се след 

трансплантацията в такива) да мигрират към мозъка на 

реципиента. Тази миграция се осъществява успоредно на 

кръвоносните съдове (Krum and Rosenstein, 1999), в т.нар. 
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периваскуларна ниша (Sharma and Shiras, 2016). Това се случва 

както в периваскуларната ниша на вече съществуващи съдове, така 

и около прораснали нови такива. Стимулацията на астроцитите от 

травмата представлява фактор, предизвикващ прорастване на 

кръвоносни съдове в близост до тъканното увреждане (Ment et al., 

1997).  

Морфологичен израз на това взаимодействие между глия и 

съдово русло е наблюдаваното обгръщане от GFAP+ елементи на 

кръвоносните съдове. В близост до присадката то е наблюдавано и 

в други експерименти (Krum and Rosenstein, 1989). Не е възможно 

с използваните методи със сигурност да се определи произходът на 

тази периваскуларна астроглия. Може да се обсъжда както 

стимулация на астроцитите на реципиента, така и периваскуларна 

миграция на астроцити от присадката към мозъка (Krum and 

Rosenstein, 1999). Със сигурност обаче наблюдаваните астроцити 

са свързани с образуването на базалната ламина на новите съдове 

(Lawrence et al., 1984). Независимо от произхода на тази реактивна 

астроглия, на 28-ия ден прорастването на кръвоносни съдове около 

присадката е особено добре изразено. Съдове от мозъчната тъкан 

образуват анастомози с прорастнали вътре в присадката такива и 

по този начин формират единно съдово русло, което 

кръвоснабдява вече интегрираната тъкан (Krum and Rosenstein, 

1989). Астроглиални елементи интимно обгръщат всички 

новообразувани съдове. 

Aстроцитите в трансплантираната тъкан организират 

израстъците си в направление, сходно с това на прорастващите от 

нея аксони. Подобно на Isacson et al. (1995), и ние регистрираме и 

описваме такава организация, макар и тя да е ясно демонстрирана 

на малко места. Успоредните израстъци говорят за интимни 

взаимоотношения между допаминергични неврони и астроцити. 

Известно е, че преходът на прорастващите аксони през глиалния 

ръбец изисква наличието на специална организация на 

астроцитните мембрани, която да позволи на нервните клетки да 

преодолеят бариерата (Li et al., 2012). Смятаме, че така описаната 

паралелна организация на астроцитни израстъци и аксони 

представлява пример за такова взаимодействие. Възможно е в 
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основата му да е наличието на рецептори за допамин в самите 

астроцити (Miyazaki et al., 2004, Allaman et al., 2010). 

Така наблюдаваната организация на астроцитните 

израстъци би могла да се дължи и на взаимодействие в обратната 

посока – от мозъка на реципиента към присадката. Документирано 

е навлизане на еферентни нервни влакна към сърцевината на 

присадката, повлияно от астроцитите (Petit et al., 2008). Явно е 

двупосочното взаимодействие между присадка и striatum, което 

астроцитите активно подпомагат.   

Количественият анализ на имунореактивната площ и 

гъстотата на GFAP+ клетки позволява да установим с точност 

динамиката на астроглиозата във времето. Настоящото проучване е 

първото, което дава количествен израз на глиалната реакция. 

Наблюдаваните от нас сравнително постоянни, а дори и 

увеличаващи се във времето стойности на двата параметъра на 

присадките будят интерес. Очаква се, че след единично увреждане, 

реакцията около тъканния дефект ще намалява с времето. Finsen et 

al. (1991) документират намаляване на астроглиозата около 

присадки в сходен времеви прозорец. Тяхното наблюдение е 

направено, обаче, върху ксенотрансплантанти от тъкан от мишка в 

мозък на плъх, които, поради различния биологичен произход, не 

са в състояние да осъществят пълна интеграция. Също така те биха 

били подложени на имунологично обусловено отхвърляне. При 

алогенната трансплантация в настоящия експеримент, 

интеграцията между присадка и мозък се очаква да бъде по-пълна. 

Ние наблюдаваме увеличаване на параметрите на астроглиозата 

във времето, от 7-ия до 28-ия ден след трансплантацията. По-

изразената астроглиоза на 28-ия ден след трансплантацията говори 

за допълнителни механизми на стимулация на астроцитите, освен 

механичната травма. Астроцитите са стимулирани, от една страна, 

от процесите на изграждане на нови синаптични връзки между 

трансплантираните неврони и невроните на striatum (Hirrlinger et 

al., 2004). От друга, намиращите се в условия на хипоксия 

астроцити в състава на клетъчната суспензия активно секретират 

VEGF (съдов ендотелен растежен фактор, vascular endothelial 

growth factor) (Krum and Rosenstein, 1998). Той стимулира не само 
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васкуларизацията, но и автокринно стимулира пролиферацията на 

астроцити (Silverman et al., 1999). В допълнение на това e 

възможна миграция на астроцити от присадката към околната 

мозъчна тъкан (Capetian et al., 2009).  

Демонстрираните промени, усложняващи структурата на 

астроглията след трансплантация, говорят за процеси на пълна, 

органотипна интеграция на присадките. Наличието на астроцити е 

твърдо доказателство за прорастването на кръвоносни съдове 

(Lawrence et al., 1984; Connor and Bernstein, 1987). Наличието на 

нови съдове, хранещи присадките, говори, че тъканта на 

присадките, макар и консолидирана, е функционираща част от 

ЦНС на гостоприемника. Увеличената експресия на GFAP от 

астроцитите е белег на тяхното функционално узряване (Gates et 

al., 1991). 

Съществуват многобройни данни, че невротрофните 

фактори, продуцирани от глията, са и невропротективни (Bespalov 

and Saarma, 2007). Глиалните клетки могат да взаимодействат с 

допаминергичните неврони, като ги предпазват от ефектите на 6-

OHDA (Kearns and Gash, 1995; Oiwa et al., 2002; Petrova et al., 2005; 

Lindholm et al., 2007; Voutilainen et al., 2009). Приложението на 

GDNF (получен от глиална клетъчна линия невротрофен фактор, 

glial cell-line derived neurotrophic factor) при трансплантация на 

първични допаминергични клетки успешно противодейства на 

предизвиканата от 6-OHDA клетъчна смърт (Yurek and Fletcher-

Turner, 1999). В нашето проучване установяваме ясна корелация 

между наличието на присадки и интензивната астроглиоза. При 

това не е възможно да се определи каква е причинно-следствената 

връзка. Може да се обсъжда както въздействие на 

трансплантираните нервни клетки върху астроцитите на 

реципиента, така и стимулиране на невроните в присадката от 

глиалното им обкръжение. Спекулативно би било твърдението, че 

повече и по-активни астроцити след трансплантация биха 

осигурили по-благоприятна от страна на невротрофни фактори 

среда, респ. по-добра преживяемост на трансплантираните клетки. 

От друга страна, известно е, че глиални клетки могат да 

произвеждат вещества с потискащо имунния отговор действие 
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(Fontana et al., 1982; Caspi and Roberge, 1989). Това потискащо 

имунните клетки действие може да обясни едновременно 

наблюдаваните от нас интензивна астроглиоза и намалена 

микроглиална реакция. Следва да допуснем възможно 

взаимодействие между двете глиални популации на реципиента. 

Трябва да се отбележи и фактът, че roscovitine, изглежда, не 

повлиява толкова съществено астроглията. Hilton et al. (2008) 

демонстрират потискане на астроглиалната пролиферация от 

roscovitine след травматчно увреждане на мозъчната тъкан. 

Противно на тях, ние не установяваме такива ефекти не само около 

присадките, но и около канюлния ход. От една страна, това може 

да бъде обяснено с многофакторните процеси около присадките и 

допълнителна стимулация на астроглиозата. От друга страна 

увреждането на мозъчния паренхим от канюлата е значително по-

малко, в сравнение с травматичния модел. Допускаме наличието на 

различни механизми, по които се активира астроглията след 

трансплантация и след механично въздействие. 

В настоящето проучване освен това не установяваме 

съществена разлика в параметрите на реактивната астроглиоза 

около присадките и около канюлния ход за дадена времева точка. 

Такива не са наблюдавани и при използване на друг материал за 

трансплантация (Wong et al., 2005).  

 

Изменения на микроглията 

Инфилтрацията на присадките от микроглия е повсеместна 

находка, която се регистрира при всички присадки, както на 7-ия, 

така и на 28-ия ден. Тя трябва да бъде приета като процес, който се 

наблюдава дори в отсъствието на некроза и/или отхвърляне (Geny 

et al., 1994), въпреки че експерименталните данни предполагат 

силна корелация между микроглиалната реакция и степента на 

отхвърлянето (Lawrence et al., 1990; Finsen et al., 1991; Duan et al., 

1995). 

На 7-ия ден след трансплантацията микроглиалната реакция 

е представена почти изцяло от дребни, амебовидни клетки. 

Интересно е, че на 28-ия ден след трансплантация, амебовидната 

микроглия се среща значително по-рядко, но не изчезва напълно. 
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Тогава продължават да се наблюдават, макар и по-малко на брой, 

окръглени и слабо разклонени клетки. Съгласно установената 

динамика на измененията в морфологията на микроглиоцита след 

стимулация (Harry and Kraft, 2012), такъв тип клетки биха се 

наблюдавали до 10 дни след активиращото събитие. Тяхното 

наличие след 28 дни говори за продължителен процес на 

взаимодействие между присадка и мозък. Можем да заключим, че 

активацията на микроглията не е едномоментна, а продължава 

известно време след инжектиране на клетъчна суспензия.  

При травматичното увреждане на кръвно-мозъчната 

бариера от трансплантация, в мозъчната тъкан неминуемо 

нахлуват моноцити от периферната кръв. Попаднали в нервната 

тъкан, те приемат морфологията и антигенния профил на 

микроглията. В настоящото изследване това прави 

разграничаването между новонавлезли моноцити и активирана 

резидентна микроглия трудно. Освен тях, заедно с прорастващите 

кръвоносни съдове, в присадките навлизат и активирани перицити 

(Flügel et al., 2001). 

Имайки предвид тези данни, можем да заключим, че голям 

брой от наблюдаваните около присадките микроглиоцити 

представляват именно нахлули от кръвното русло моноцити. 

Тяхната активация се случва на място, като морфологията им 

съответства на активно фагоцитиращи, амебовидни клетки. 

Разклонен вид те придобиват едва по-късно, при намаляване на 

степента на тяхната стимулация (Harry and Kraft, 2012). 

Наблюдаваните около кръвоносните съдове в и около присадките 

Iba1+ елементи могат да бъдат отнесени към т.нар. периваскуларна 

микроглия. Те са част от т.нар. невроваскуларни единици и 

отговарят на морфологичната характеристика на перицити (Harry 

and Kraft, 2012). Особено важно е тяхното взаимодействие с 

ендотела и астроцитите, регулиращо пропускливостта на кръвно-

мозъчната бариера (Winkler et al., 2011). Смятаме, че тази 

пропускливост е от особена важност за успешна интеграция на 

присадката. 

Нашите наблюдения показват, че микроглия се наблюдава 

не само около присадките, но и в тяхната сърцевина. Както на 7-
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мия, така и на 28-мия ден след трансплантацията, вътрешността на 

присадките е изпълнена с относително равномерно разпределени 

микроглиоцити. При това тяхната морфология не се различава 

съществено от тази на микроглиоцитите около присадката. Като 

изключим по-плътното обхващане на новопрорастналите 

кръвоносни съдове от Iba1+ клетки, липсват други, по-явно 

демонстрирани хетерогенности на микроглията в присадките. Това 

поражда въпроса за произхода на наблюдаваните клетки. Те биха 

могли да са както в състава на клетъчната суспензия, така и 

навлезли от мозъка на реципиента.  

Известно е, че микроглиалните клетки в клетъчна суспензия 

от тъкан от Е14 са под 1% от общия брой клетки (Pennell and Streit, 

1997). Равномерното пространствено разпределение на 

микроглиоцитите в тъканта на присадките внушава, че те са били 

инжектирани в състава на клетъчната суспензия. Чрез използване 

на пречистена от микроглия клетъчна суспензия, Pennell and Streit 

(1997) обаче доказват, че основната част от микроглиоцитите в 

присадките навлизат в тях от тъканта на реципиента. За разлика от 

тях, микроглиоцитите на донора в присадките са пренебрежимо 

малко. 

Активираната микроглия, посредством отделяните от нея 

медиатори на възпалението, е в състояние да оказва директно 

невротоксично въздействие върху трансплантираните неврони 

(Chen et al., 2012). Налице са също така експериментални данни, 

които подсказват, че микроглията в и около присадките 

представлява фактор, който би могъл да активира имунната 

система на рецепиента. Микроглиоцитите могат да действат както 

като антиген-представящи клетки (Matsumoto et al., 1986; Akiyama 

et al., 1988; Konno et al., 1989; Streit et al., 1989; Popovich et al., 

1997), така и да произвеждат проинфламаторни цитокини (Remick 

et al., 1988; Sawada et al., 1989). Наличието на микроглия в и около 

присадките може да бъде интерпретирано като знак за отхвърляне 

(Brundin et al., 2010). В настоящото изследване нямаме основания 

да приемаме микроглиалната реакция около присадките за 

преимуществено имунологично обусловена. Материалът за 

трансплантация е получен от животни от същата порода, както 
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реципиентите, следователно очакваме голямо антигенно сродство 

и минимален имунен отговор. 

В контекста на стимулиращото действие на микроглията 

върху имунокомпетентни клетки на рецепиента (Finsen et al., 1991), 

може да се направи извод, че броят на активирани микроглиоцити 

около присадките би корелирал със степента на отхвърляне (Duan 

et al., 1995; Kelly et al., 2004). В настоящото проучване не 

установяваме големи вариации в количествените параметри на 

микроглията около присадките на животните от една 

експериментална група. Микроглиалната активация около всички 

тях е със сходни характеристики. Ако приемем микроглиалната 

активация за многофакторен процес, то тя очевидно не се влияе от 

обема трансплантирана тъкан и броя клетки в нея, а от 

имунологичните ѝ особености и тъканната травма (постоянни за 

всички изследвани присадки).  

В множество протоколи имуносупресивните агенти са част 

от нормалното поведение след трансплантация. Приложението на 

стандартни медикаменти, потискащи имунния отговор, като 

cyclosporine или tacrolimus, намалява глиалната активация и 

подобрява преживяемостта на клетките в присадките (Ideguchi et 

al., 2008; Castilho et al., 2010; Tamburrino et al., 2015). 

Специфичното блокиране на интерлевкинови рецептори (Gomi et 

al., 2011) също намалява глиозата и подпомага трансплантираните 

неврони. Използваният в настоящото проучване roscovitine не 

представлява класически имуносуперсор. В опитната постановка 

не е разчитано на действието му като такъв, а като селективен 

микроглиален инхибитор. Няма данни потискащият микроглията 

ефект да е свързан с общо потискане на имунния отговор. Тази 

избирателност на действието дава възможност за по-широко 

използване на медикамента, дори тогава, когато общото потискане 

на имунната система е нежелателно (напр. риск от инфекции).  

Същевременно, изявеното действие на roscovitine върху 

микроглията демонстрира, че увеличаването на броя 

микроглиоцити около присадките е свързано с клетъчна 

пролиферация (Tian et al., 2007). Какви са точните механизми, по 
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които се индуцира тази пролиферация, все още е обект на 

изследване и обсъждане. 

Приложението на различни от roscovitine инхибиращи 

микроглията агенти след интрацеребрална трансплантация е 

принципно ефективно. Потискането на микроглиалната реакция, 

без обща имуносупресия, благоприятства интеграцията на 

ксенотрансплантати от вентрален среден мозък в striatum (Michel-

Monigadon et al., 2010). Eфектът от потискане на микроглията при 

алотрансплантация е по-неясен, както по литературни данни 

(Newman and Bakay, 2009), така и по наши наблюдения. Въпреки 

това е сигурно, че допълнителното фармакологично активиране на 

микроглията около присадки е с неблагоприятни последици за тях 

(Schwarz et al., 1998). Това показва силната корелация между 

степента на активация на микроглията и загубата на 

трансплантирани клетки. 

Съществува хипотеза, че възпалителни процеси около 

присадката могат да имат неблагоприятно функционално 

въздействие (Hagell and Cenci, 2005). Има данни, че наличието на 

активирана микроглия и други имунокомпетентни клетки в и 

около присадките силно корелира с появата на дискинезии след 

трансплантация (Freed et al., 2001; Olanow et al., 2003). В 

настоящето изследване убедително доказваме потискащото 

микроглията въздействие на roscovitine. За първи път 

демонстрираме намаляване на активацията на микроглията около 

интрацеребрални присадки от инхибитор на клетъчния цикъл. Ако 

приемем механизма за възникването на дискинезии за свързан с 

локалното възпаление, намаляването на микроглиалната 

инфилтрация би имало благоприятен ефект и би предпазило от 

възникването им. Известен е ефектът на roscovitine, изразяващ се в 

потискане на абнормната двигателна активност след приложение 

на L-DOPA (Guan et al., 2010; Chagniel et al., 2012). В настоящото 

изследване не установяваме такъв функционален ефект от 

приложението на roscovitine. Освен това, непотвърдено остава дали 

механизмът му на действие в този случай изобщо е свързан с 

микроглията. 
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За регистриране на ефект на потискане на абнормната 

двигателна активност е необходимо по-дълго проследяване след 

трансплантация. Такъв времеви период (поне няколко месеца) 

обаче би замъглил демонстрираните от нас количествени различия 

в глиалната реакция, свързани с приложението на roscovitine. 

Поради механизма на неговото действие, той оказва въздействие 

върху активно пролифериращи клетки, т.е. в острата фаза на 

възпалението. Моментът на проява на дискинезии обаче би бил 

твърде далеч от тази фаза. 

Добре известно е значението на микроглията при 

формиране и ремоделиране на синаптичните връзки (Trapp et al., 

2007; Wake et al., 2009). Взаимодействието между неврони и 

микроглия се осъществява двупосочно, при това активността на 

невроните може пряко да активира микроглиоцитите (Hirrlinger et 

al., 2004; Nimmerjahn et al., 2005; Hung et al., 2010). Въпреки че 

микроглията активно елиминира структури от слабоактивни 

синапси (Stellwagen and Malenka, 2006), може да се допусне, че 

микроглиоцитите около присадките оказват и положително 

функционално въздействие. Известно е, че наличието на 

активирани макрофаги/микроглиоцити на мястото на увреждане се 

свързва с по-добро възстановяване на нервните влакна (Prewitt et 

al., 1997). При механично увреждане на striatum прорастващите в 

глиалния ръбец допаминергични влакна се намират в тясно 

взаимодействие с активирани макрофаги (Batchelor et al., 1999). 

Тези факти подсказват, че реинервацията на striatum от присадките 

е неотменимо свързана с активността на микроглията.  

В настоящото проучване успяваме да демонстрираме 

модификация на микроглиалната активация в присъствието на 

присадки. Въпреки че подобни процеси са описвани и преди (Daadi 

et al., 2010), за първи път количествено описваме намаляване на 

микроглиалната реакция около присадки от алогенна тъкан. 

Смятаме, че по-слабото натрупване на микроглия около 

присадките, сравнено с това около зоните на механично 

въздействие, е пряко причинено от взаимодействието между 

трансплантираните неврони и микроглиоцитите. 

Допаминергичните клетки в присадките са напълно 
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функциониращи в тъканта на денервирания striatum. По тази 

причина те са в състояние да предотвратят и ограничат 

възпалителния отговор от микроглията (Neumann, 2001). Така 

присадките се превръщат в привилегирована тъкан и в интегрална 

част от мозъка на реципиента.  

По всяка вероятност модификацията на микроглиалната 

реакция около присадките е многофакторно обусловена. Освен 

гореописаното пряко взаимодействие между присадка и микроглия 

допускаме и косвено такова – между стимулираните от присадката 

астроцити и микроглиалните клетки. Възможно е такава връзка 

посредством вече коментираните имуносупресивни ефекти на 

активираната астроглия (Fontana et al., 1982; Caspi and Roberge, 

1989). 

Микроглиалната реакция около присадките, наблюдавана от 

нас, е с важно значение за тяхната интеграция. Микроглиоцитите 

на реципиента имат особено важно значение за 

неоваскуларизацията на присадките. Доказано е, че инфилтрацията 

на присадките от микроглията от околната тъкан непосредствено 

предшества образуването на техните съдове. При това 

микроглиоцитие са в интимни взаимоотношения с 

новообразуваните съдове, а и с прорастващия ендотел (Pennell and 

Streit, 1997). Това дава основание да се заключи, че активираната 

микроглия е свързана с изграждането на съдовата мрежа в и около 

присадките. Настоящото изследване е предимно морфологично и 

като такова не дава пълно обяснение на този механизъм, а само 

демонстрира хистологичната му проява.  

Анализираните в контекста на вече известното данни водят 

до извода, че активацията на микроглията има двояк ефект върху 

трансплантираните нервни клетки. От една страна, възпалителната 

реакция на нервната тъкан действа увреждащо на вече 

подложените на неблагоприятно въздействие (ниско кислородно 

съдържание, тъканна дисоциация) ембрионални неврони. От друга 

страна, активираната глия е в състояние да отделя глиални 

невротрофни фактори, които да стимулират функционалното 

интегриране на присадката в мозъка, както и да стимулира 

ангиогенезата. От тези данни може да се направи извод, че 
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микроглиалната активност по време на синаптичната интеграция 

на присадката може да има значително функционално значение 

(Harry and Kraft, 2012). 

Доказано е съществуването на два отделни типа активирана 

микроглия – проинфламаторно активирана и невропротективно 

активирана (Czeh et al., 2011). В настоящото проучване не е 

възможно да бъдат надеждно разграничени тези два типа, само въз 

основа на морфологията им (Beyer et al., 2000). Това би било 

възможно при фенотипизиране на отделните микроглиоцити в и 

около присадките, с използване на специфични маркери на 

възпалението (Martinez et al., 2008). По какъв начин 

трансплантацията на клетъчна суспензия повлиява баланса между 

тези два типа микроглия е въпрос, който все още не е изяснен.  

Очевидно е обаче, че въздействията на двата функционални 

типа микроглия се намират в динамично равновесие. Фактори като 

тъканната травма и имунологичните характеристики на 

трансплантираната тъкан биха могли да го изместят в една или 

друга посока. Настоящето проучване доказва, че освен промяната в 

трансплантационната техника съществува и друг, фармакологичен, 

път (посредством roscovitine), по който да бъде повлияна глиалната 

активност. На този етап не се доказва ефект от това 

фармакологично повлияване върху броя на интегрирани TH+ 

неврони. Въпреки това е възможно да има по-късни ефекти с 

функционално значение, свързани с реинервацията на striatum от 

присадките. Наблюдаваните на 28-ия ден след трансплантацията 

количествени разлики, свързани с приложението на roscovitine, 

говорят за продължителния му ефект. Поради системното 

приложение на roscovitine действието му се проявява дори върху 

активираната на значително разстояние (повече от 400 µm) от 

интервенцията глия. 

Като възможност за приложение на roscovitine следва да 

бъде коментирана употребата му в началните стадии на болестта 

на Parkinson. Добре известно е, че загубата на допаминергични 

неврони в средния мозък не е автономен процес, а зависи от 

въздействието на микроглията върху нервните клетки. 

Микроглиоцитите се активират в substantia nigra, отделяйки азотен 
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оксид и други проинфламаторни медиатори (Liberatore et al., 1999; 

Langston et al., 1999).  

Активацията на глията около канюлния ход, водещ до 

присадките, е значителна. Тя се дължи на тъканната травма, 

причинена от инструмента. Документирано е по-изявеното глиално 

ръбцуване около присадки, за които е използван по-травматичен 

инструмент. В тези случаи броят интегрирани допаминергични 

клетки е значително по-малък (Nikkhah et al., 1994).  

Подобни на нашите находки се наблюдават при 

трансплантация на тъкан от фетален среден мозък в човешка ЦНС. 

Mendez et al. (2005) документират наличие на астроглиален ръбец с 

ширина около 1 mm около 4 години след трансплантация. Той 

представлява пояс, изграден от хипертрофични астроцити, с 

радиерно насочени спрямо центъра на присадката израстъци. 

Същевременно, микроглиоцитите в и около присадката не показват 

признаци на активация; такава обаче се набюдава по канюлния 

ход. Може да се направи извод, че глиалната активация след 

трансплантация е зависим от времето процес и постепенно затихва 

с интеграцията на присадката. Въпреки това, присадките остават 

дългосрочно в среда с променена глиална популация, в сравнение с 

нормалния мозъчен паренхим. Потенциалните последствия от това 

не са напълно изяснени.  

 

Изменения след механично въздействие без 

трансплантация 
 

Наблюдаваното натрупване на астроцити по дължина на 

канюлния ход е типична находка след механично въздействие 

върху striatum (Batassini et al., 2015). В случая не следва да се прави 

разлика между канюлен ход от трансплантационен инструмент и 

проникващо нараняване на мозъчната тъкан. 

В настоящото проучване, микроглиоцитите около канюлния 

ход не са твърде многобройни, но все пак броят им е по-голям, 

отколкото около присадките. Ние не демонстрираме усилена 

активация на микроглията от трансплантираната тъкан (Shokouhi et 
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al. 2010). Причините за подобни наблюдения вероятно са свързани 

с имунологично въздействие, наличие на разпадни продукти от 

инжектираната суспензия, както и на директната модификация на 

микроглиалната активност от нервните клетки (Lu and Richardson, 

1991; Daadi et al., 2010). За първи път обективизираме 

количествено по-слабата микроглиална реакция около присадки, 

сравнена с реакцията около зони на механично въздействие. В 

основата ѝ вероятно лежат процеси на модификация на 

микроглиалния отговор от трансплантираните клетки при 

отсъствие на имунологична стимулация поради алогенния им 

произход. 

Интерес представлява по-интензивната глиална реакция 

около канюлния ход в striatum на животни, нетретирани 

предварително с 6-OHDA. При тях травматичното въздействие с 

трансплантационния инструмент причинява разрушаване на 

фините допаминергични синаптични терминали. Процесът се 

демонстрира като загуба на имунореактивност за TH единствено 

по канюлния ход. Това разрушаване води до натрупване на 

микроглия, фагоцитираща разпадните продукти, както и до по-

интензивно астроглиално ръбцуване. При животните, които са 

били инжектирани с 6-OHDA, тези синаптични терминали са били 

унищожени, заедно с целия нигростриален път. Към момента на 

хистологично изследване глиалната реакция към това е затихнала. 

Считаме, че реакцията на травматичното въздействие при 

животни, третирани с 6-OHDA е по-слаба от тази при интактни 

животни, основно поради липсата на TH+ окончания, които да 

бъдат увредени от канюлата. 
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ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 

Трансплантацията на клетъчна суспензия в striatum 

предизвиква значителна активация на астро- и микроглията. 

Посредством оригиналния метод за количествен анализ, ние 

убедително доказваме, че глиалната реакция не е ограничена до 

непосредствените околности на присадките. Тя се разпростира на 

значително разстояние от тях в тъканта на striatum. Статистически 

значимите разлики между реактивната глиоза в тъканта около 

присадки и тъканта около зона на механично въздействие говорят, 

че присадките активно взаимодействат с глията на реципиента.  

Получените от нас данни демонстрират, че астроглията на 

реципиента явно е стимулирана от присъствието на присадката. 

Това доказва наличието на стимулиращо взаимодействие на 

трансплантираната тъкан върху астроцитите. Те са активен 

участник във васкуларизацията на присадките. Също така 

обосновано предполагаме тяхното подпомагащо нервните клетки 

участие при реинервацията на striatum. 

Изглежда, реакцията на микроглията до известна степен се 

потиска от наличието на трансплантирани клетки. 

Допаминергичните неврони в трансплантираната клетъчна 

суспензия активно се интегрират в денервирания от 6-OHDA 

striatum. Новоизграждащите се синаптични връзки очевидно 

правят присадките привилегировани. Въпреки чуждия им 

произход, те не се елиминират усилено от микроглията, а само се 

обграждат от нея и се запазват като интегрална част от мозъка. 

Това е морфологично доказателство за взаимодействие между 

трансплантирани клетки и микроглия, важно за развитието на 

присадките. 

Въпреки потискането на микроглиалната реакция в 

присъствието на трансплантирани неврони, присадките все пак са 

заобиколени от активирана микроглия. Смятаме, че наличието ѝ 

може да бъде отдадено на травматичното въздействие, наличието 

на разпадни продукти от загинали трансплантирани клетки. В по-

малка степен отдаваме значение на чуждия произход на клетъчната 

суспензия.  
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В настоящето изследване за първи път е изследвано 

въздействието на инхибитора на клетъчния цикъл roscovitine след 

интрацеребрална трансплантация. Нашите данни не доказват 

неговия невропротективен ефект, поне що се отнася до абсолютния 

брой на допаминергичните неврони в присадката.  

Инхибиращият микроглията ефект на roscovitine се 

проявява около присадките. Въпреки ранното му приложение на 

медикамента, ефектът се демонстрира не на 7-ия, а едва на 28-ия 

ден след трансплантация. Това косвено говори за наличието на 

различни механизми, участващи в натрупването на микроглия 

около присадките. Roscovitine потиска пролиферацията на 

микроглиоцитите, но не повлиява миграцията на моноцити от 

кръвта към мозъка. 

Използваният в настоящия експеримент roscovitine е 

ефективен инхибитор на микроглиалната пролиферация, който при 

това няма общи ефекти върху имунната система. Това прави 

получените от нас данни важни за практиката. Roscovitine 

представлява възможност микроглиалната реакция след 

трансплантация да бъде потисната, без това да води до влошаване 

на имунния статус. Следователно, той може да бъде прилаган за 

модификация на глиалния отговор след интрацеребрална 

трансплантация в ситуации, при които общата имуносупресия би 

била нежелателна. 

Противно на микроглията, астроглията на реципиента не се 

повлиява от приложението на roscovitine. Тази находка може да 

бъде отдадена, от една страна, на силното стимулиращо 

астроцитите действие на присадката. От друга страна, механизмите 

на повишаване на видимата експресия на GFAP не са непременно 

свързани с увеличаване на броя клетки. След активация, 

астроцитите увеличават своите размери, а някои GFAP– клетки 

започват да го експресират, ставайки видими при това маркиране. 

Това показва, че клетъчната пролиферация не играе толкова 

голяма роля в реактивната астроглиоза. 

Ние потвърждаваме принципно потискащото микроглията 

действие на roscovitine при травма на мозъчната тъкан. Това е 

видно при изследване на околностите на канюлния ход при 
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механично въздействие. Инхибиращо действие на roscovitine върху 

астроглията не се наблюдава, нито около присадките, нито около 

канюлните ходове. 

Като странична находка от това изследване може да бъде 

посочено наблюдението върху съдбата на недопаминергичните 

неврони в striatum след приложение на 6-OHDA. За първи път 

описваме тяхното изчезване след инжектиране на невротоксина 

във fasciculus longitudinalis telencephali. Отдаваме това на дифузия 

на веществото, неописана до момента. Този факт би могъл да има 

практическо значение при използване на стандартния модел на 

болестта на Parkinson. 

Получените в хода на настоящото изследване данни хвърлят 

светлина върху морфологичната страна на един от аспектите на 

интрацеребралната трансплантация – реакцията на глията. Ние 

демонстрираме характерна динамика на глиалната реакция в 

първите седмици след трансплантация, както и различия в 

глиалния отговор около присадки и около зони на травматично 

въздействие. Това затвърждава схващането, че глиалните клетки са 

дейни участници в процесите на възстановяване на нормалната 

мозъчна функция чрез трансплантираните неврони. Възможността 

за фармакологично повлияване на микроглиалната реакция около 

присадките е нова насока за мултидисциплинарни изследвания. 

Изясняването на молекулярните механизми на активация на 

микроглията е възможност за разработване на нови 

невропротективни стратегии. Те не само биха оптимизирали 

резултатите от интрацеребрална трансплантация, но и биха 

допринесли за по-добро разбиране на механизмите на 

невродегенеративните заболявания. 
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striatum. 

5. Изследване на ефекта на roscovitine върху трансплантираните 

нервни клетки. 

6. Наблюдения върху ефекта на 6-OHDA върху 

недопаминергични неврони на striatum. 

7. Разработен метод за визуализиране на присадки от клетъчна 

суспензия посредством микроскопия в тъмно поле. 

8. Оригинално приложена схема за количествено 

охарактеризиране на глиалната реакция в зони в и на различно 

разстояние около присадките. 

9. Приложен метод за определяне на имунореактивна площ с 

използване на математически алгоритъм. 

ПОТВЪРДИТЕЛНИ ПРИНОСИ 

1. Качествено описание на глията на striatum. 

2. Потвърждаване на ефекта на трансплантация в модел на 

болестта на Parkinson. 

3. Потвърждаване на наличието на активация на глията около 

присадки в striatum. 

4. Потвърждаване на принципното инхибиращо въздействие на  

roscovitine върху микроглията при мозъчна травма.
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SUMMARY 

Glial reaction following intracerebral 

transplantation in a model of Parkinson’s disease 
 

Intracerebral transplantation is still an experimental option for 

treatment of Parkinson’s disease. Despite the abundant data regarding 

the grafted dopaminergic neurons, little is known about the reaction of 

the glial cells of the host brain.  

The present study aims to elucidate the morphological 

manifestation of the glial reaction following intracerebral 

transplantation of primary dopaminergic cells in a model of Parkinson’s 

disease. This would shed light on the functional importance of the 

host’s glial cells following transplantation. Furthermore, the obtained 

data could contribute to the more detailed interpretation of glial 

reactivity to allogenic cells. To do this, we perform a thorough 

qualitative and quantitave analysis of the astro- and microglial reaction 

following intracerebral transplantation of E14 ventral mesencephalic 

cells in a standard 6-OHDA rat model of Parkinson’s disease. We 

compare the glial reaction to grafts with the reaction to a mechanical 

influence by the transplantation cannula at two time points. 

Furthermore, we investigate the effect of the cell cycle inhibitor 

roscovitine on glial activation after transplantation. 

The present study demonstrates the significant activation of 

astro- and microglia following transplantation to the striatum. Using our 

original method of quantitative analysis, we show that this activation is 

not limited to the immediate vicinity of the grafts, but rather spreads at 

a considerable distance around them. The significant differences of the 

reactive gliosis around grafts and around zones of mechanical influence 

prove the interaction between graft and host’s glial cells. 

Our data clearly show that the host’s astroglia is stimulated in 

the presence of a graft. This suggests the stimulatory influence of 

grafted cells on astrocytes, which, among all, are an active participant in 

graft vascularization. Moreover, we assume a supportive role of 

astroglia during reinnervation of the striatum by the grafts. 

It seems that microglial reaction is, to some extent, attenuated by 
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the grafts. Since the transplanted dopaminergic cells actively integrate 

with the denervated striatum, they are privileged by the host’s defense 

mechanisms. Even though the grafts are allogenic, they are only 

surrounded by microglia, without being actively rejected. We attribute 

the presence of activated microgliocytes around grafts to the traumatic 

influence of the cannula and the presence of apoptotic cells in the 

injected cell suspension. Modification of microglial activation by the 

grafts is an evidence for active interaction between transplanted cells 

and microglia. 

The present study is the first to investigate the effects of the cell 

cycle inhibitor roscovitine following transplantation to the CNS. Our 

data do not demonstrate a neuroprotective effect of roscovitine, at least 

not in regards to the dopaminergic neurons. However, we are able to 

demonstrate that roscovitine effectively suppresses microglia around 

grafts. The functional implications of this suppression are yet to be 

elucidated. 

Unlike other researchers, we did not demonstrate suppression of 

astroglial proliferation around grafts by roscovitine. This can be 

attributed to the presence of different mechanisms of astroglial 

recruitment around grafts, which are not affected by cell cycle 

inhibition. 

The results of the present study show the morphological side of 

one of the aspects of intracerebral transplantation – the glial reaction. 

We demonstrate characteristic dynamics of glial response in the first 

weeks following transplantation, as well as significant differences in the 

glial reaction around grafts and zones of mechanical impact. These 

findings clearly suggest that glial cells are active participants in the 

processes of restoration of brain function by grafts.  

The possibility to influence pharmacologically the microglial 

reaction is a new direction for multidisciplinary studies. Elucidating the 

molecular mechanisms of microglial activation is a possibility for 

developing new neuroprotective strategies. They would not only 

optimize the results following intracerebral transplantation, but could 

also contribute to better understanding of the mechanisms of 

neurodegenerative disease. 


