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СИНХРОНДАЛУ ЖӘНЕ ДЕСИНХРОНДАЛУ МЕХАНИЗМДЕРІ 
 

Аталған мақалада шектен тыс қозу кезіндегі нейрондардың спонтанды синхронды белсенділігінің синхрондалу және десинхрондалу 
механизмдерін анықтау бойынша жұмыстардың нәтижелері келтірілген. Тақырыптың өзектілігі, біріншіден, спонтанды 
синхронды белсенділіктің нейрондық желінің дамуына қажеттілігіне, ал екінші тарапынан эпилепсия ұстамалары да 
гиперсинхрондалумен тікелей байланысты болуына негізделген. Аталған жұмыстың мақсаты гиппокамп нейрондарының 
синхрондалу және десинхрондалу механизмдерін анықтау және аталған процесстің маңызды тұстарын белгілеу болып табылады. 
Тәжірибелік жұмыстар Sprague Dawley тұқымына жататын егеуқұйрықтардың гиппокампының нейрондары мен 
астроциттарының аралас культураларына жүргізілді. Сондай-ақ, жұмыс барысында жасушаларды бояудың, алынған 
мәліметтерді тіркеудің және нәтижелерді статистикалық тіркеудің жалпыға ортақ қабылданған әдістері қолданылды. Са2+ 
импульстерінің десинхрондалуында үлкен рольді ГАМК(А) рецепторлары, Са2+-байланыстырушы ақуыздар мен Cl- иондарының 
градиенті ойнайтындығы анықталды. Алынған мәліметтер тежегіш нейрондар тип тармағының функционалдық белсенділігін 
басқарудың жаңа әдістерін жасауда, гиперқозу күйін тоқтатуға арналған эндогенді қорғаныс сигналдық жолдарын белсендіру 
мақсаттарында қолданылуы мүмкін.  
Түйінді сөздер: эпилепсия, синхрондалу, десинхрондалу, спонтанды синхронды белсенділік, шектен тыс қозу, гиппокамп, гиперқозу 
 
Кіріспе. Зерттеудің өзектілігі шектен тыс қозудың көптеген 
нейродегенеративті процесстер кезінде байқалуына және 
нәтижесінде жасуша өлімініне, не болмаса бейімделу 
процесстерінің іске қосылуына себепші болатындығына 
негізделген. Эпилепсия – қайталама құрысу ұстамаларымен 
сипатталатын созылмалы бас миының дерті, яғни ми 
қызметтерінің бұзылуларының ішіндегі ең жиі кездесетін 
сырқат [1-3]. Эпилепсия біршама кең таралған және күрделі 
созылмалы неврологиялық ауру болып табылады. Одан 
бүкіл әлем бойынша 65 миллион адам зардап шегеді. 
Эпилепсия ұстамасы жоғары жиілігімен және 
белсенділігінің аномалиялық синхрондалуымен 
сипатталатын бас миы нейрондарының шектен тыс 
қозуынан туындайды [4]. Шектен тыс қозу  (гиперқозу) 
тұрақсыз нейрондық популяциялардың өліміне әкеліп 
соғуы мүмкін [5], оның себебі қазіргі таңда қарқынды 
іздестірілуде. 
Қозудың белгілі бір дәрежесінде бас миының нейрондары 
функционалдық маңыздылығы алуан түрлі болып келетін 
синхронды белсенділік режиміне ауысуы мүмкін. 
Синхронды белсенділіктің бұзылуы көптеген жүйке 
бүзылыстарында және нейродегенеративті аурулар кезінде 
байқалады [6]. Спонтанды синхронды белсенділіктің (ССБ) 
негізгі реттеушілері ГАМК-ергиялық нейрондар болып 
табылады. ГАМК-ергиялық нейрондар бірнеше тип 
тармағына бөлінеді, олардың әрқайсысы өзінің нейрондар 
популяциясын бақылауда ұстайды және молекулалық 
реттелу механизмдерімен ерекшеленеді [2]. Кейбір 
зерттеулер көрсетіп отырғанындай, гиперқозу барысында 
ең алдымен интернейрондардың белгілі бір нейрондары 
зақымданады және өледі [7]. Алайда зақымдалатын ГАМК-
ергиялық нейрондардың тип тармағы еш жерде дерлік 
анықталмаған. Тежегіш нейрондардың жеке типтері мен 
подтиптеріндегі қорғаныс жолдарының селективті 
белсенділігінің қызметі де шешілмеген мәселе болып отыр.  
Гиперқозу кезінде тоникалық электрлік белсенділіктен 
бумалық түріне ауысу жүреді, сол кезде нейрон 
деполяризацияға жауап ретінде жеке әрекет потенциалын 
(ӘП) емес, бумалық ӘП-ын генерациялайды. Бұл жердегі ӘП 
жиілігі мен амплитудасы әрбір нейрон үшін өзгеше. 
Бумалық синхронизация — бумалық белсенділік кезіндегі 
нейрондардың синхронизациялануы [8]. 
ОЖЖ нейрондары культурада даму барысында көптеген 
синаптикалық байланыстар түзеді және нейрондық желіні 
қалыптастырады, ол жерде ӘП бумасының және 
импульстерінің ССБ пайда болады.  ССБ ми дамуы мен 
синаптогенезде шешуші роль ойнайды [9]. Нейрондық 
желінің ССБ гиперқозуды зерттеудің қолайлы үлгісі болып 
табылады. Гиперқозудың негізгі реттеушілері тежегіш 

нейрондар болып табылады. Көптеген тәжірибелік 
зерттеулердің жүргізілгендігіне қарамастан, тежегіш 
нейрондар арқылы ССБ реттелуінің молекулалық механизмі 
анықталмаған, және оларды шешу өзекті мәселе болып 
табылады. Алайды ССБ синхрондалу және десинхрондалу 
механизмдері туралы іргелі білімнің жоқтығы 
интернейрондардың басқарушы тип тармақтарының 
таңдамалы түрде әсер ету әдістерін жасау барысын тежеуде.  
Біздің қарастырып отырған бумалық белсенділік Са2+ 

импульстерімен сүйемелденеді, олар жиілігіне, 
амплитудасына және ұзақтығына байланысты жасушаларда 
ионның уытты шоғырын туындатуы мүмкін. Және, 
осылайша, каналдар белсенділігін реттеуші ретінде 
каналдардың әртүрлі Gi-ақуыздарымен [10, 11] және GMP 
сигналдық жолының активаторларымен [12] түйіндескен Т-
типті рецепторлармен жаншылуы назар аудартады.  
Қалыпты жағдайларда нейрондардың ССБ-і 
квазисинхронды. Әртүрлі нейрондарда Са2+ импульсінің 
генерациясының басталуындағы айырмашылық бірнеше 
секундқа жетуі мүмкін, мысалы, 50 сек кезеңінде 2-6% 
құрайды [13]. ССБ жиілігі 10 есе артқан және ГАМК(А)-
тәуелді тежелуді алып тастау барысында толық 
синхронизация (гиперсинхронизация) байқалады [5]. Біздің 
болжауымызша, десинхронизацияның себептеріГАМК-
рецептерлорының орналасу орны, нейрондардағы С1- 
иондарының градиенттерінің әр алуандылығы және де 
әртүрлі нейрон популяцияларындағы Са2+-
байланыстырушы буферлік ақуыздардың болуы болып 
табылады. 
Қазіргі таңда нейропротекторлардың жаңа санаттарын 
жасауға бағытталған перспективалық жолдардың бірі 
сигналды тікелей атқарушы жасуша механизмдеріне де (ион 
каналдарының фосфорилденуі), гендер транскрипциясы 
үшін ядроға да өткізе алатын эндогенді жасуша ішілік 
сигналдық тірі қалу каскадтарының активаторларын 
қолдану болып табылады. Мұндай сигналдық жолдарға 
Jak/Stat, PI3-киназа/Akt, MEK/ERK және NF-kB жатады, 
олардың белсенденуі гендердің экспрессиясына алып 
келеді. Өз кезегінде бұлардың өнімдері бір тарапынан 
апоптозды ингибирлейтін болса, екінші жағынан 
жасушаның тірі қалу механизмдерін стимуляциялайды.  
Зерттеу материалдары мен әдістері.Гиппокамп 
жасушаларының культураларын алу бойынша жұмыстар 
культивирлеу мерзімдері әртүрлі гиппокамп нейрондары 
мен астроциттерінің аралас культураларында жүзеге 
асырылды. Аралас нейроглиальді жасуша культураларын 
Sprague Dawley тұқымына жататын жаңадан туылған (Р1-3) 
сызықтық егеуқұйрықтардың гиппокампынан алынды.  
Декапитациядан кейін гиппокампты шығарып алып, 
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Хенкстің суық ерітіндісіне ауыстырылды, ұсақталып, 0,2% 
трипсин қосылған Версен ерітіндісіне салынды және 37≧С 
температурада 10 мин бойында 600 айналым\мин 
жылдамдықтағы термошейкерде инкубирленді.[Са2+]i 
деңгейі Гринкиевич және әріптестерінің белгілі әдістемесіне 
(1985 ж.) сәйкес Fura-2 қостолқынды зондының көмегімен 
анықталды. Жасушаларды бояу үшін Хенкс ерітіндісіндегі 
соңғы концентрациясы 4 мкМ болатын Fura-2AM эфирі 
қолданылды, оның құрамы:  135 мМ NaCl, 3 мМ KC1, 1 мМ 
MgS04, 1,25 мМ KH2PО4, 2 мМ CaCl2, 10 мМ глюкозажәне 10 
мМ HEPES, pH 7,4. Нейрондардағы [Са2+]iөзгерістері белгілі 
әдістемеге [14] сәйкес Са2+-сезімтал Fura-2 (Invitrogen, USA) 
зондының қостолқынды флуоресценция қарқындылығы 
бойынша тіркеліп отырылды. Тәжірибе барысында 
нейрондарды анықтау үшін тәжірибе басында 
қысқамерзімді (20 с) немесе тәжірибе соңында ұзақ мерзімді 
35 мМ KCl сынамалық қосу қарастырылды.  Синхронды 
белсенді KCl жасушаларына жылдам жауап қайтаратындары 
аппликация кезінде Са2+ тақшасына ие болатын нейрондар 
ретінде идентификацияланды. Астроциттердің бір бөлігі 
КСl-ға үлкен кідірісті төмен амплитудалы Са2+ 

сигналдарымен жауап қайтарды. Астроциттердің қалған 
бөлігі КСl-ға жауап қайтарған жоқ.  Графиктер тұрғызу және 
статистикалық өңдеу үшін Origin 9.1 қолданылды.  
Нәтижелер көз жетер аймақтағыN жасушаларының орташа 
сигналы ± қалыпты ауытқу(N ± SD) түрінде, немесе 
жасушалардың басым бөлігінің Са2+ типтік жауабы түрінде, 
не болмаса жеке нейронның жауап реакциясы түрінде 
келтірілген. Мәліметтер статистикалық тұрғыда 
бірфакторлы дисперсионды ANOVA сараптамасын қолдана 
отырып, және Student-Newman-Keuls маңызды 
айырмашылықтар сынамасын қолдана отырып 
салыстырылды, немесе Стьюденттің жұптық критериі 
қолданылды, р  0.05 кезіндегі айырмашылықтар сенімді 
деп есептелді. Барлық мәліметтер кем дегенде 3 бөлек 
жабын шынысынан және 2-3 тәуелсіз бөліп алынған 
жасушалардан алынды.  

Нәтижелер және оларды талқылау. Нейрондар 
белсенділігінің синхрондалу-десинхрондалу механизмдері 
туралы сұрақ өте маңызды, себебі, бір тарапынан ССБ 
нейрондық желілердің дамуы үшін қажетті, екінші 
тарапынан, эпилепсия ұстамасы да гиперсинхронизациямен 
байланысты. Аталған мақалада Са2+-байланыстырушы 
ақуыздар, ГАМК(А) рецепторлар және Сl- иондарының 
градиенті ССБ десинхрондалу процесіне қатысатындығын 
көрсететін тәжірибелер сипатталған.  Біріншіден, ГАМК(А) 
рецепторының тежелуі тербелістерді синхрондайды, себебі 
біршама жылдам секрецияға және ГАМК алынып 
тасталуына негізделген тежелулерді алып тастайды. 
Екіншіден, С1-концентрациясының әртүрлілігіне 
байланысты Сl- потенциалы біркелкі болмайтындығы 
көрсетілген. Соның нәтижесінде ГАМК әртүрлі потенциалды 
және соған сәйкес әрбір нейрондағы тежелуді 
генерациялайды. Үшіншіден, Са2+-байланыстырушы 
ақуыздар буферлік канцентрацияда ССБ десинхрондауы 
мүмкін. Кальций буферінің толықтырылуы жоғары жиілік 
кезінде синхрондалуға алып келуі мүмкін.  
ССБ, негізінен, квазисинхронды болып табылады. 
Десинхронизация бірнеше секундқа жетуі мүмкін (1 сурет). 
Суретте көрсетіліп тұрғандай, бақылаудағы кальций 
импульстері квазисинхронды (1 А сур.). ГАМК(А)-
рецепторларының ингибирленуі кальций импульстерін 
синхрондайды және импульстер ұзақтығын азайтады. Одан 
бөлек, жоғарыда көрсетіліп тұрғандай, кальций 
тербелістерінің формасы ССБ кезінде бақылауда әр 
нейронда әртүрлі: [Ca2+]i жылдам өсуімен сипатталатын 
нейрондар да бар. Бұл нейрондардың басым көпшілігі 
ГАМК-ергиялық болып табылады. Және [Ca2+]i  
жоғарылауында тежелістер байқалатын жасушалардың 
үлкен тобы бар. Бикукуллинді қосу барлық нейрондардың 
кальцийлік импульстерінің алдыңғы фронты 
синхрондалып, тежелудің жоғаруына алып келеді (1 Ә 
сурет.). 

 

 
Сурет 1 –ССБ барысында ГАМК(А) рецепторлары және бикукуллин қатысындағы кальций импульстерінің синхронизациясы: А– 

бикукуллин енгізгенге дейінгі 185 жасушаның кальций импульстері; Ә–бикукуллин қатысуында 
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Сурет  2 – ССБ барысында мембрандық потенциал (жиынтықтық белсенділік) өзгерістері:  

А – бақылау; Ә – бикукуллинқатысуымен 
 
Одан бөлек, бикукуллин қатысында барлық нейрондарда 
кальций жауабының жартыені екі есеге дерлік азаяды. 
Бұдан шығатын нәтиже – ГАМК(А) рецепторларының 
белсенділігі кальций тербелістерінің формасына 
айтарлықтай әсер етеді. Аталған нейрондағы ГАМК(А) 
рецепторларының ингибирленуі баяу деполяризация 
амплитудасының 45 мВ-тан – 20мB (2 сур.) дейін 
жоғарылауына алып келеді. Мұндай потенциалдарда Nа+-
каналдары инактивацияланады және болашақта тек қана 
гиперполяризация барысында ғана реакцияға түседі (2 сур.). 
2 А, Ә суретте глутаматергиялық нейрондардың бірінің 
бақылау кезіндегі және бикукуллин қатысындағы 
мембраналық потенциалдарының өзгерістерінің жазбасы 
келтірілген. Бақылауда жиынтықтағы ӘП генерациясы 
тұрақты амплитуда және жиілікте жүреді, себебі баяу 
деполяризация потенциалы критикалық потенциалдан 
біршама жоғары болатын бір деңгейде сақталады.  
Бикукуллин қатысында жиынтық формасында айтарлықтай 
өзгерістер орын алады. ГАМК(А)-рецепторларының 
ингибирленуі жиынтықтағы ӘП жиілігі мен 
амплитудасында бірқатар өзгерістер туындатады. Баяу 
деполяризация импульсінің амплитудасы 45 мВ-тан -20мВ-
қа дейін артады, бұл электрлік белсенділіктің өшуіне алып 
келеді. Мұндай потенциалдар кезінде Na+-каналдары 
инактивацияланады және реакцияға түспейді. Жиынтық 

ұзақтығының азаюына себеп Са2+-тәуелді калий каналдары 
секілді Са2+-тәуелді бейімделу механизмдерінің іске 
қосылуы болуы мүмкін. Осылайша, біз ГАМК(А) 
рецепторларының ССБ барысында қуатты 
десинхронизациялаушы қызмет атқаратындығын көрсеттік.  
Ересек культураларда ССБ жиілігі төмен болған жағдайда 
кальций импульстері оншалықты синхронды емес (1А, 3Ә 
суреттер). Алайда жиілікті оншақты есе арттырғанда 
бірнеше минуттан соң желідегі барлық нейрондардың 
синхронизациясы жүреді. Айта кететін тағы бір факт – ол 
бастапқыда нейрондардың жауап қайтару 
жылдамдықтарында айырмашылықтың болатындығы. 
Жылдам жауап қайтаратын нейрондардың минорлық 
популяциясы (3 суретте қызылмен белгіленген) және 
тежеліп жауап қайтаратын басқа популяцияларды бөліп 
қарастыруға болады. Біздің болжауымызша, тежелу тек қана 
ГАМК-тәуелді тежелумен емес, сонымен қоса буферлік 
концентрацияда Са2+-байланыстырушы ақуыздардың 
болуымен анықталады. Жоғары жиілікті белсенділік кезінде 
бірнеше минут ішінде буфер эффектісінің жойылып, 
тербелістің синхрондалуына алып келеді (3 Б сур.). 3 А 
суретте «жылдам» нейрондардың біршама тез қозғыш 
болып келетіндігі және деполяризацияның аз импульстері 
кезінде де қоза алатындығы көрсетілген. 

 

 
Сурет 3 – ССБ жиілігі әртүрлі болған жағдайдағы кальций импульстерінің синхронизациясы. А – әлсіз деполяризация; Ә – біршама 

жоғары жиілік; Б – жоғары жиілік 
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Сурет 4 – синхронды соғатын культураданың төрт нейрондарындағы [Са2+]i  өзгерістері. Нейрондар ССБ кезіндегі кальций 

импульсінің тежелу дәрежесі бойынша таңдап алынған. А – 8 мМ NH4Cl, Ә – глутамат 200 нМ және Б – NH4Cl енгізілгеннен кейінгі 
ССБ екі импульсіжәне жиіліктің артуы көрсетілген 

 
4 суретте синхронды соғып тұрған культурадағы төрт 
нейронның [Са2+]i өзгерістері көрсетілген. Нейрондар ССБ 
кезіндегі кальций импульстерінің тежелу дәрежесі бойынша 
таңдап алынған. Екінші синхронды импульстің ең жоғары 
көрсеткішінде глутамат енгізілген, содан кейін гиперқозу 
үшін жасушаларға 8 мМ концентрациясында NH4Cl 
қосылады. Сонымен бірге тербелістердің жиіліктері 0,01-
0,02-ден 0,2 Гц дейін оншақты есеге ұлғайған.  Соған 
қарамастан нейрондарда базальды [Са2+]i деңгейі мен 
тербелістер гиперсинхронизациясының аздап өсуі 
байқалады. Соған қарағанда, NH4Cl қосқаннан кейінгі [Са2+]i 

базальды деңгейінің ұзақ уақыт (30 сек) жоғары болуы 
жасушаішілік Са2+ буферлік жүйелерінің толтырылуы мен 
метаболизмнің қайта құрылуына алып келеді. Суретте 
көрініп тұрғандай, тербеліс жиілігі аз болған жағдайда жеке 
қоздыру импульстеріне (қара түсті қисық) әсерленбейтін 
нейрондар болады. Олардың құрамында жылдам 
байланыстырушы Са2+-буфері бар деп болжануда. Алайда 
бұл нейрондар глутаматқа жауап береді (деполяризацияның 
екінші импульсі фонында). Аммиак қосқаннан кейінгі Са2+ 
жауабының тежелуі бұл нейрондарда үлкен емес және 10 
сек құрайды. Соған қарағанда осы уақыт ішінде Са2+ буфері 
кальциймен толықтырылады және сырттан келген Са2+-ді 
ұстап қалуды тоқтатады, және нейрон басқаларымен 
синхронды түрде соға бастайды. Аталған тәжірибеден 
жоғары жиілікте буфер тез кальцимен толықтырылады 
және барлық жасушалар синхронды тербеледі деген болжам 
жасауға болады. ССБ төмен жиілігінде соқпайтын нейрондар 
популяциясы да болады. Осылайша, кальциді жылдам 
байланыстыратын Са2+-байланыстырушы ақуыздар төмен 

жиілікте соғып тұрған басқа нейрондарды бақылаудан 
шығаруы мүмкін.  
Қорытынды.Желідегі нейрондардың синхрондалу және 
десинхрондалу механизмдері анықталды. Екі түрлі 
түрастына жататын,құрамында Ca2 + өткізгішCA 
рецепторлары және AMPA рецепторлары 
бар,интернейрондар желідегі нейрондардың ССБ 
синхрондалу процесстеріне қатысатындығы көрсетілді. Са2+ 

импульстерінің десинхрондалуында үлкен рольді ГАМК(А)-
рецепторлар, Са2+ -байланыстырушы ақуыздар және Cl-

иондарының градиенті ойнайды. ГАМК(А) рецепторларын 
жаншу нейрондарды синхрондайды, себебі біршама жылдам 
секрецияға және ГАМК алынып тасталуына негізделген 
тежелулерді алып тастайды. ССБ кезіндегі Са2+ 

импульстерінің генерациясындағы тежелулер ұзақтығы 
әртүрлі нейрондарда әрқалай болып келеді және 
нейрондардағы Cl- концентрациясының әртүрлілігіне 
байланысты ГАМК арқылы генерацияланатын Cl- 

потенциалының әртүрлі болуымен анықталады. 
Кальбендин, калретинин және парвальбумин секілді Са2+-
байланыстырушы ақуыздар буферлік концентрацияда ССБ 
төмен жиілігінде десинхронизацияға қатысатындығы 
анықталды, себебі, әртүрлі мөлшердегі буферді толтықтыру 
үшін әртүрлі уақыт талап етіледі, ал жоғары жиілікте 
буфердің толықтырылуы нейрондық белсенділіктің 
синхрондалуына алып келеді.  Алынған мәліметтер тежегіш 
нейрондар тип тармағының функционалдық белсенділігін 
басқарудың жаңа әдістерін жасауда, гиперқозу күйін 
тоқтатуға арналған эндогенді қорғаныс сигналдық 
жолдарын белсендіру мақсаттарында қолданылуы мүмкін. 
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МЕХАНИЗМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ СПОНТАННОЙ АКТИВНОСТИ  

НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА ПРИ ГИПЕРВОЗБУЖДЕНИИ 
 
Резюме: В данной статье приведены результаты работ по 
установлению механизмов синхронизации и 
десинхронизации спонтанной синхронной активности 
нейронов гиппокампа при гипервозбуждении. Актуальность 
темы обусловлена тем, что с одной стороны, спонтанная 
синхронная активность необходима для развития 
нейрональной сети, а с другой стороны,с 
гиперсинхронизацией связаны приступы эпилепсии. Целью 
данной работы является установление механизмов 
синхронизации и десинхронизации нейронов гиппокампа и 
определение ключевых моментов данного процесса. 
Экспериментальные работы выполнены на смешанной 
культуре нейронов и астроцитовгиппокампа, 
новорожденных линейных крыс породы SpragueDawley. А 

также в работе использованы общепринятые методы 
покраски клеток, регистрации полученных данных и 
статистической обработки результатов. Выявлено, что 
большую роль в рассинхронизации Са2+ импульсов играют 
ГАМК(А) рецепторы, Са2+-связывающие белки и градиент 
ионов Cl-.Полученные данные могут послужить материалом 
для разработки новых методов управления 
функциональной активностью подтипов тормозных 
нейронов, с целью активации эндогенных защитных 
сигнальных путей для купирования состояния 
гипервозбуждения. 
Ключевые слова:, эпилепсия, синхронизация, 
десинхронизация, спонтанная синхронная активность, 
гипервозбуждение, гиппокамп, гипервозбуждение 
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MECHANISMS OF SYNCHRONIZATION AND DESYNCHRONIZATION OF SPONTANEOUS ACTIVITY  
OF HIPPOCAMPAL NEURONS DURING HYPEREXCITATION 

 
Resume: This article presents the results of work on the 
establishment of mechanisms of synchronization and 
desynchronization of spontaneous synchronous activity of 
hippocampal neurons during hyperexcitation. The relevance of 
the topic is due to the fact that on the one hand, spontaneous 
synchronous activity is necessary for the development of the 
neuronal network, and on the other hand, epilepsy attacks are 
associated with hypersynchronization. The aim of this work is to 
establish the mechanisms of synchronization and 
desynchronization of hippocampal neurons and to determine the 
key points of this process. Experimental work was performed on 
a mixed culture of hippocampal neurons and astrocytes, 
newborn linear rats of Sprague Dawley breed. And also in the 

work the generally accepted methods of cell painting, 
registration of the obtained data and statistical processing of the 
results were used. It was revealed that GABA(A) receptors, Ca2+-
binding proteins and the gradient of Cl-ions play an important 
role in the desynchronization of Ca2+pulses.The obtained data 
can serve as a material for the development of new methods for 
controlling the functional activity of subtypes of inhibitory 
neurons, in order to activate endogenous protective signaling 
pathways for the relief of hyperexcitation. 
Keywords: epilepsy, synchronization, desynchronization, 
spontaneous synchronous activity, hyperexcitation, 
hippocampus,hyperexcitation.  
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