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Проучени са ефектите на лигандите на канабиноидните CB1 рецептори (агонист HU-210 

и антагонист SR 141716A) върху поведенческите реакции на плъхове с експериментален 

модел на депресия – двустранна олфакторна булбектомия (OBX). Установени са 

модулиращи ефекти на HU-210 и SR 141716A върху изявата на депресивно-подобното 

състояние (експлораторна и двигателна активност, тревожност, болкова чувствителност, 

памет и обучение). При въвеждане на субстанциите i.c.v. в десния латерален вентрикул 

на плъхове в продължение на 7 дни, HU-210 понижава двигателната активност на ОВХ 

плъховете и нормализира нарушената хабитуация (което се интерпретира като проява на 

антидепресивен ефект), проявява анксиолитичен и антиноцицептивен ефект, подобрява 

обучението и паметта, докато SR 141716A повишава двигателната активност, проявява 

анксиогенен и ноцицептивен ефект и влошава обучeнието и паметта. Експериментите с 

интрагастралнo въвеждане на Rimonabant (SR 141716A), в продължение на 14 дни 

(преди и след ОВХ), показаха, че Rimonabant, въведен преди ОВХ не предизвиква 

промени в поведенческите реакции, докато третирането след ОВХ задълбочава 

депресивно-подобното състояние. 

Резултатите дават основание да се приеме участие на СВ1 рецепторите в развитието на 

депресивно-подобното състояние.  
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