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� Когнитивните нарушения съпътстват

темпоралната епилепсия (TLE)

� Изследванията показват противоречиви
данни за участие на ангиотензин II (Ang 
II) в хипокамп-зависима
пространствена памет

� При пациенти с TLE, както и
пилокарпинов модел на TLE е
установена повишена експресия на АТ1 
рецепторите по време на хроничната
фаза на епилепсията
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� Ренин-ангиотензиновата система
(RAS) участва в класически
функции като регулацията на
артериалното кръвно налягане, а
при спонтанно хипертензивни
плъхове (SHRs) е установена
хиперактивирана RAS

� Селективния Ангиотензин II тип 1 
(АТ1) рецепторен антагонист
лосартан, понижава кръвното
налягане, оказва невропротективен
и антиконвулсивен ефект
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• Каинатен модел на

епилептичен статус и

темпорална епилепсия при

две породи плъхове: 

спонтанно хипертензивни

(SHRs) и нормотензивни

Вистар плъхове.

• Фармакологични -
лосартан (10 мг/кг за

28 дни, разтворен в

питейна вода)

• Tест за изследване на пространствена

памет (Radial arm maze test)
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1. Грешки на оперативната

памет
2. Грешки на референтната

памет
3. Грешки на оперативната и
референтната памет

4. Брой влизания в рамената
за една сесия

5. Време за изпълнение на

• Имунохистохимичен

метод

• Статистически –

параметрични

(ANOVA) и

непараметрични

(Kruskal–Wallis).



5

Вистар
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Грешки на референтната памет при Вистар

ГРЕШКИ НА ОПРАТИВНАТА И РЕФЕРЕНТНА
ПАМЕТ
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Брой посетени рамена за една сесия при Вистар

Време престой за една сесия при Вистар
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Kоличествено определяне на АТ1 рецепторите в хипокамп и

дентатен гирус при Вистар чрез имунохистохимия
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Грешки на оперативната памет при SHR

Грешки на референтната памет при Вистар
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Грешки на опративната и референтна памет

Брой посетени рамена за една сесия при Вистар
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Време престой за една сесия при SHR

Kоличествено определяне на АТ1 рецепторите в хипокамп и

дентатен гирус при SHRs чрез имунохистохимия
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Съпътстващите нарушения в пространствената

памет са в по-малка степен изразени при

коморбидна хипертония с епилепсия в сравнение с

номротензивното състояние, докато блокирането на

АТ1 рецепторите не повлиява паметовите

увреждания при модел на темпорална епилепсия

Каинатния модел на епилепсия се характеризира с

повишени нива на АТ1 рецепторите в хипокамп, 

докато тяхното блокиране през епилептогенезата

редуцира експресията им


