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КАЛЬЦИЙ-ӨТКІЗУШІ АМРА-РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ СИНАПСТЫҚ БЕРІЛІСТЕГІ РӨЛІ 
 

Сигнализацияның глутаматергиялық жолы мидағы синапстық берілістің маңызды түрлерінің бірі болып табылады. 
Ол мидың қалыпты жұмысында және танымдық функцияларды орындауда маңызды рөл атқарады, ал функциясының 
бұзылуы мидың қабылдау, есте сақтау, сигналдарды беру және өңдеу сияқты танымдық функциялардың төмендеуіне 
әкеледі. Глутаматергиялық синапстардағы сигналдарды өткізуде глутаматтың ионотропты рецепторлары, соның 
ішінде АМРА-рецепторлары маңызды рөл атқарады. Аталған рецепторлардың активация және инактивация 
кинетикасының өте жылдам болуы постсинапстық мембрананың миллисекунд ішінде тез деполяризациялануын және 
нейрондар арасында импульстердің жоғары дәлділікпен таралуын қамтамасыз етеді. Осылайша, АМРА-рецепторлар 
функциясының бұзылуы қозу мен тежелу арасындағы баланстың өзгеруіне, сондай-ақ эпилептиформалық 
белсенділікті қоса алғанда, нейрондық желілердің патологиялық белсенділігінің дамуына әкелуі мүмкін. Бұл AMPA-
рецепторларын эпилепсияның фармакотерапиясында келешегі бар зерттеу нысанына айналдырып отыр. Бұл шолу 
мақаласында синапстық берілу мен серпімділікті реттеуге қатысатын кальций-өткізуші АМРА-рецепторлардың 
активациясының негізгі механизмдері қарастырылады. 
Түйін сөздер: АМРА-рецепторлар, глутамат рецепторлары, интернейрондар, синапс, ұзақ мерзімді потенциация, 
нейродегенерация, эпилепсия. 
 
Глутамат омыртқалы жануарлардың орталық жүйке жүйесінде (ОЖЖ) негізгі қоздырушы нейромедиатор болып 
табылады. Глутаматергиялық синапстарда сигналдарды өткізуде шешуші рөлді глутаматтың ионотропты 
рецепторлары атқарады. Омыртқалы жануарлардың синапстарында кездесетін глутаматтың ионотропты 
рецепторларының популяциясын синапстық берілудегі түрлі қасиеттері мен рөлдеріне байланысты үш тұқымдасқа 
бөледі: NMDA (N-methyl-D-aspartate), AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid) және каинатты 
(kainate acid) рецепторлар, соның ішінде AMPA-рецепторлар (AMPARs) ОЖЖ-дегі жылдам қоздырушы синапстық 
берілуде аса маңызды болып есептеледі [1]. AMPARs қасиеттері олардың суббірліктік құрамына байланысты. AMPARs 
үшін суббірліктің 4 түрі белгілі (GluA1-GluA4), солардың ішінде GluA2 суббірлігі ерекше маңызға ие [2]. Егер AMPARs 
құрамына GluA2 суббірлігі кіретін болса, онда мұндай рецепторлар Ca2+ иондарын өткізбейді. Сонымен қатар 
құрамында GluA2 суббірлігі бар рецепторлармен салыстырғанда жоғарыда көрсетілген рецепторлардың өткізгіштігі 
мен кинетикасы төмен. ОЖЖ-дегі AMPARs басым көпшілігінің құрамында GluA2 суббірлігі болады және олар кальций-
өткізбейтін AMPARs (calcium-impermeable AMPA receptors (CI-AMPARs)) тобына жатады [1, 2]. Кальций-өткізуші 
AMPARs (Ca2+-permeable AMPA receptors (CP-AMPARs)) постсинапстық мембранадағы үлесі нейрондардың әртүрлі 
типтерінде өзара ерекшеленеді. Гиппокамп пен ми қыртысының ересек пирамидалық клеткаларында іс жүзінде СР-
AMPARs кездеспейді, ал интернейрондарда, керісінше, көп мөлшерде кездеседі [3]. AMPARs экспрессиясы 
онтогенездің сатысына байланысты өзгеріп отырады. Ерте постнаталды кезеңде пирамидалық клеткаларда СР-
AMPARs мөлшері жоғары болады, уақыт өте келе мидың жетілу процесі барысында олар СІ-AMPARs-ға айналады. Осы 
кезеңде СР-AMPARs нейрондар арасындағы синапстық байланыстарды қалыптастыруға қатысады. AMPARs 
суббірліктік құрамына әсер ететін тағы бір фактор – синапстың физиологиялық күйі болып табылады. Жетілген 
ересек пирамидалық клеткаларда СР-AMPARs синапстық серпімділік процестеріне қатысады [4]. Ұзақ мерзімді 
синапстық потенциацияның қалыптасуы кезінде олар пирамидалық клеткалардың постсинапстық мембраналарына 
қысқа уақытқа бекінеді. Бұдан әрі аталған рецепторлардың СІ-AMPARs-ға ауысуы орын алады [5]. Сонымен қатар, СР-
AMPARs синапстардың қызметіндегі рөлі қазіргі уақытқа дейін әлі толық зерттелмеген. Нейронның жекелеген 
синапстарында CI-AMPARs және CP-AMPARs таралу деңгейі белгісіз. 
Пирамидалық нейрондардағы СР-AMPARs экспрессиясы әртүрлі патологиялық процестерде байқалады. Құрысу 
жағдайлары мен эпилепсия кезінде синапстардағы СР-AMPARs үлесінің артатындығы байқалған [6-8]. Қалыпты 
жағдайда мембранасында кальций-өткізуші рецепторлар кездеспейтін клеткалардың ішіне СР-AMPARs арқылы Ca2+ 
иондарының артық мөлшерде енуі клеткаларда синапстық берілу барысында глутаматтың босап шығарылуына 
жауап ретінде нейрондардың зақымдануына, сонымен қатар өлуіне де әкелуі мүмкін [9]. Осылайша, СР-AMPARs 
эпилепсияның патогенезіне тікелей қатысуы мүмкін, сол себепті олар фармакотерапияға арналған перспективті 
нысан болып табылады [10]. Бұған дейін құрысу белсенділігі байқалған уақытта синаптикалық берілу процесіне 
қатысатын AMPARs қасиеттерінің өзгеруі мүмкін екендігі көрсетілді. Алайда, ерте кезеңдерде байқалатын мұндай 
өзгерістерде СР-AMPARs атқаратын рөлі әлі күнге дейін ғылымға беймәлім болып тұр. 
Бірқатар жағдайларда ауыр құрысу ұстамалары мидың нейрональды желісінде одан әрі өзгерістерге және жүре пайда 
болған эпилепсияның дамуына әкелуі мүмкін. Самай эпилепсиясы адамдарда кездесетін эпилепсияның ең көп 
таралған түрлерінің бірі болып табылады [11]. Самай эпилепсиясының 30 %-ға жуығы қазіргі уақытта қол жетімді 
құрысуға қарсы препараттарға тұрақты болып отыр, бұл осы аурудың фармакотерапиясының жаңа стратегиясын 
іздеуді маңызды міндет етеді. Перспективті тәсілдердің бірі эпилепсияның дамуын болдырмауға бағытталған 
потенциалды эпилептогенді ұстамадан кейінгі превентивті терапия болуы мүмкін. Өкінішке орай, қазіргі уақытта 
индукцияланған эпилептогенездің молекулалық механизмдері туралы деректер мұндай тәсілді әзірлеу үшін 
жеткіліксіз болып отыр. AMPARs эпилептогенездің ерте сатысына қатысатындығы туралы мәліметтер болса да, 
олардың суббірліктік құрамының өзгеру динамикасы және одан әрі патологиялық өзгерістерді дамытудағы СР-
AMPARs рөлі одан әрі зерттеуді талап етеді [8, 12]. 
AMPARs ОЖЖ-дегі глутаматергиялық сигнализацияның басты делдалдары болып табылады. Олардың активациясы 
мен инактивациясы кинетикасының өте жылдам болуы постсинапстық мембрананың миллисекунд ішінде тез 
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деполяризациялануына және нейрондар арасында импульстердің жоғары дәлділікпен таралуын қамтамасыз етеді. 
Бұдан басқа, AMPARs NMDA-рецепторларды потенциал-тәуелді магний блогынан шығару арқылы NMDA жанамалаған 
синаптикалық серпімділіктің механизмдерін іске қосуға қатыса алады [13, 14]. Жылдам AMPA-жанамаланған 
постсинаптикалық токтар соматодендриттік интеграцияға әсер ететін нейронның кіріс сигналдарының жоғары 
уақыттық ажыратылуын қамтамасыз ете отырып, қысқа ҚПСП генерациясына әкеледі. Атап айтқанда, AMPA-жанама 
синапстық токтардың тез және сенімді қозуының арқасында алдын-ала тежеуге жауап беретін интернейрондар 
постсинапстық пирамида клеткалары үшін қысқа уақыттық қозу терезесін құрайды [15]. Кіріс сигналдарын уақытқа 
тәуелді дәл үйлестіру ми қыртысының пирамидалық нейрондарымен сәйкестіктерді анықтау үшін қажет, бұл 
ақпаратты өңдеуде және синаптикалық серпімділікті қалыптастыруда үлкен маңызға ие.  
Сүтқоректілердің жүйке жүйесінде қоздырғыш синапcтық берілістің басым көпшілігі GluA1-4 төрт суббірліктің 
әртүрлі комбинацияларынан тұратын гетеромерлі AMPARs-мен жүзеге асырылады. Барлық суббірліктердің 
экспрессиясы онтогенез сатысына, нейрондардың түріне және олардың белсенділігіне байланысты. Алдыңғы мидың 
жетілген пирамидалық нейрондарында, соның ішінде гиппокамп пен ми қыртысында, AMPARs-ның GluA1/GluA2 
суббірліктері бар типтармақтары негізгі, ал GluA2/3-рецепторлары екіншілік рөл атқарады [3]. Олардың өзгертілген 
Q/R сайтының, GluA2 суббірлігінің болуы немесе болмауы AMPARs-ның қызметінде маңызды детерминант болып 
табылады. Ол жеке каналдың өткізгіштігін және AMPARs үшін Ca2+ иондарының өткізгіштігін анықтайды. GluA2 
суббөлігінің болмауы каналдың саңылауын клеткадан тыс және клеткаішілік полиаминдермен бұғатталуына 
сезімтал етеді, сонымен қатар AMPARs кіріс түзетудің қасиетін бере отырып, каналдардың полиаминдер бұғатынан 
арылту белсенділігіне тәуелді қысқа мерзімді синапстық серпімділіктің қосымша механизмін қамтамасыз етеді [2]. 
Көптеген нейрондарда GluA2 экспрессиясы онтогенез сатысына тәуелді, ал ерте постнатальды кезеңде оның деңгейі 
төмен, бұл осы кезеңдегі GluA4 экспрессиясының жоғары деңгейімен бірге алдыңғы мидағы көптеген неонатальды 
рецепторлардың Ca2+-өткізгіштігіне әкеледі. Ca2+ өткізгіштігі синапстардың жетілуінде және нейрондық желінің 
дамуында маңызды рөл атқаруы мүмкін [16]. Алдыңғы мида ерте постнатальды кезеңде GluA2 экспрессиясы 
жоғарылап, GluA4 экспрессиясы төмендейді. Ересектерде GluA4 экспрессиясы негізінен мишықта жоғары болып 
қалады, мұнда бұл суббірлік түйіршікті клеткалардағы гетеромерлі GluA2/GluA4 рецепторларының құрамына кіреді, 
сонымен қатар Бергманның глиальды клеткаларында гомомерлі GluA4 рецепторларын құрайды [16].  
Классикалық синапста глутаматтың синапстық AMPARs байланысуы қысқа мерзімді, тез өсетін өткізгіштіктің пайда 
болуына әкеледі, ол агонист-рецептор кешенінің дезактивациясы нәтижесінде тез төмендейді (1-2 мс). Қоздырғыш 
синапстық жауаптың кинетикасы мен амплитудасы рецепторлардың биофизикалық қасиеттері мен суббірліктік 
құрамымен, олардың постсинапстық мембранадағы концентрациясымен және глутаматты босату және қайта 
байланыстыру процестерінің уақытқа тәуелді ағымымен анықталады. Рецепторлардың суббірліктік құрамы және 
синапстық реакция кинетикасы синапстың рөліне және оның айналасындағы желідегі нейрон түріне бейімделеді. 
Мысалы, көптеген жергілікті тежегіш интернейрондар гомомерлі GluA1 AMPARs экспрессиялайды. Мұндай 
рецепторлардың кинетикасы өте жылдам болғаны соншалық синапстық өткізгіштіктігінің уақытқа тәуелді ағымы 1 
мс-тан аз уақытқа созылады. Кейінгі қоздырушы постсинапстық потенциал (ҚПСП) үлкен амплитудаға ие, тез өседі 
және төмендейді және қысқа уақыт ішінде әрекет потенциалының (ӘП) пайда болуына себепші болады. Мұндай 
қасиеттері бар рецепторлар осцилляторлық белсенділікті уақытқа тәуелді үйлестіруге қатысатын нейрондарға тән 
[2, 8]. 
Көбінесе синапстық өткізгіштік кинетикасын рецептордың суббірліктік құрамы анықтайды, бірақ синапстардың 
негізінен күрделі дендриттік ағаштардың бұтақтарында орналасуы да оған үлкен әсер етеді. Нәтижелік ҚПСП көзінен 
(яғни дендриттің бүршікті немесе тегіс аймағынан) әрекет потенциалы генерациясы орнына таралу шамасына қарай 
айқын кабельдік сөнуге ұшырауы мүмкін. Нәтижесінде, көптеген нейрондарда синапстық потенциалдар көпшілік 
жағдайда дендритте синапстың орналасу әсерін қалпына келтіретін немесе синапстық өткізгіштіктен туындаған 
потенциалдың бос уақытын өзгерте алатын маңызды потенциал-тәуелді натрий, кальций және/немесе калий 
өткізгіштігіне әкелуі мүмкін [17]. 
Жеке нейрондардағы GluA суббірліктерінің экспрессиясын жүйелік иммуногистохимиялық және мРНҚ профильдеу 
рецепторлардың қасиеттері мен нейронның функционалды қасиеттерінің байланысының егжей-тегжейлі көрінісін 
алуға мүмкіндік берді. Алайда, мұндай профильдеу жекелеген нейрондардың көбінесе әртүрлі суббірліктік құрамы 
бар AMPARs өндіріп, оларды дендриттік ағаштың түрлі синапстық кіру саңылауына бағыттайтындықтан қиындайды. 
Нейрондар рецепторларды жиі қабаттасатын афферентті кіру саңылауларына қалай тасымалдайтыны әлі толық 
анықталмаған. Алайда, латеральды иінді ядроның нейрондарында жеткізілетін және синапстық пулдар арасындағы 
екі бағытты GluA1 тасымалы Ras және Rap2 кіші ГТФазаларының қатысуымен (екі жағдайда да GluA1 клеткаішілік 
пулының болуына қарамастан) ретиногеникулятты (негізінен, GluA1) және кортикогеникулятты емес (негізінен, 
GluA4) синапстармен басқарылады [18]. Бұл көру жолындағы қалыпты белсенділік көбінесе ретиногеникулятты 
синапстардағы жеткізілетін және синапстық пулдар арасындағы GluA1 тасымалын реттейтінін көрсетеді. Сонымен 
қатар, құрамында GluA1 және GluA2 суббірліктері бар AMPARs басым болатын ми қыртысындағы пирамидалық 
клеткаларда GluA2 суббірлігі жоқ СР-AMPARs едәуір қоры бар, олар белгілі бір жағдайларда постсинапстық 
мембранаға ене алады [8]. Осылайша, AMPARs экспрессиясы динамикалық және жоғары дәлдікпен реттелетін процесс 
[1]. 
Қоздырушы постсинапстық токтардың (ҚПСТ) төмендеу кинетикасы AMPARs суббірліктерінің сплайс-нұсқалары flip 
және flop үшін де ерекшеленеді, соның ішінде flop-изоформасы кинетикасы біріншімен салыстырғанда әлдеқайда 
жылдам. Жетілген "Хелд табақшаларында" синапстық токтардың уақытқа тәуелді жүруі GluA3/4-тің GluA1-ден 
салыстырмалы түрде асып кетуіне байланысты жеделдетіледі, бұл жоғары разрядтардың пайда болуына ықпал етеді 
[18]. AMPARs трансмембраналық AMPA-реттеуші белоктары (transmembrane AMPAR regulatory proteins – TARPs) 
сияқты көмекші белоктармен әрекеттесуі құлдырау кинетикасының баяулауына әкеледі және синапстық токтардың 
әрекет потенциалын тудыру қабілетін күшейтуі де мүмкін [19-24]. 
GluA2 – мРНҚ-да аденозин деаминаза 2 түзетуіне байланысты иондық канал саңылауындағы селективті сүзгіде 
глутаминнің орнына аргинин болатын AMPARs жалғыз суббірлігі [20]. Мұндай өзгертілген суббірліктің AMPARs 
құрамына қосылуы каналдың Ca2+ өткізгіштігінің және филантотоксин сияқты полиаминді блокаторларға 



сезімталдықты жоғалтуға әкеледі [22, 24]. Құрамында GluA2 суббірліктері жоқ AMPARs жанамалаған синапстық 
токтар жекелеген каналдардың жоғары өткізгіштігімен және тез төмендеуімен, сонымен қатар эндогендік 
полиаминдермен потенциал-тәуелді блокқа байланысты вольт-амперлік сипаттамасының түзілуімен сипатталады 
[1]. Осылайша, GluA2 экспрессиясы деңгейінің өзгеруі синапстық берілістің қасиеттерінің сапалық өзгерісіне әкеледі. 
GluA2 бірлігінен айырылған AMPARs құрамында GluA2 суббірлігі бар рецепторлармен салыстырғанда жеке 
каналдардың жоғары өткізгіштігіне ие. Сонымен, жұлдыз тәрізді клеткалардың синапстарында CP-AMPARs GluA2-мен 
алмастыру параллель талшықтарды ынталандырғаннан кейін синаптикалық токтардың амплитудасын төмендетеді 
[23]. Бұл кейіннен синаптикалық потенциалдардың жұлдыз тәрізді клеткаларында әрекет потенциалын тудыру 
қабілетін төмендетеді [25]. Керісінше, ток амплитудасының жоғарылауы Ca2+ өткізгіш рецепторларды енгізумен 
байланысты, бұл базальды латеральды амигдала нейрондарында қорқыныштан кейін және ми қыртысының 
нейрондарында көру депривациясынан кейін байқалады [24, 26]. Мұндай өзгеріс синапстық оқиғалардың әрекет 
потенциалын тудыру қабілетін арттыруы керек. Демек, AMPARs фенотиптерінің ауысу белсенділігімен басқарыла 
отырып синапстық токтардың амплитудасына синапстағы рецепторлардың жалпы санын өзгертпестен әсер етеді, 
бұл синапстық беріліс қасиеттерінің ұзақ өзгеруіне мүмкіндік береді.  
AMPARs қосалқы түрлерінің ауысуына тән салдар – синапстық токтардың кинетикасының өзгеруі болып табылады. 
Кальций-өткізуші рецепторлармен жанамаланған токтар, әдетте, тез өсу және құлдырау кинетикасына ие. GluA2 
суббөлігінің AMPARs қосылу синапстық токтардың төмендеу уақытын ұзартады. Мишықтың жұлдыз тәрізді 
клеткаларында параллель талшықтарды ынталандырудан туындаған AMPARs қосалқы түрлерін ауысуы құлдырау 
уақытының жоғарылауына және ток амплитудасының төмендеуіне әкеледі [25, 26]. Жедел стресс GluА2 генінің 
транскрипциясын күшейтеді және ҚПСТ амплитудасына әсер етпей-ақ құлдырау уақытын ұзартады. Динамикалық 
кламппен жасалған тәжірибелер көрсеткендей, амплитуданың төмендеуі болмаған кезде құлдырау уақытының 
ұлғаюы әрекет потенциалдарының генерациялау мүмкіндігінің жоғарылауына әкеледі [25]. 
GluA2 суббөлігінен айырылған AMPARs тән ерекшелік –полиаминдермен блокталуға сезімталдығы және одан әрі 
активтенген кезде осы блоктан босап шығу мүмкіндігі. Бұл қасиеттер GluA2 суббірлігі бар AMPARs байқалмайтын 
постсинаптикалық шығу тегі бар жұптық фасилитацияның пайда болуына әкеледі [27]. Шынында да, пирамидалық 
нейрондардың кальций-өткізбейтін рецепторларымен салыстырғанда ГАМҚергиялық интернейрондардың CP-
AMPARs арқылы өтетін синапстық токтарға жұптасқан фасилитация тән. Мұндай фасилитация екінші 
ынталандырудың әрекет потенциалын қалыптастыру қабілетін арттырады [24]. Параллель талшықтарды 
ынталандырғаннан кейін AMPARs фенотипін ауыстыруы мишықтың жұлдыз тәрізді клеткаларының синапстарында 
жұптасқан фасилитацияның жойылуына әкеледі [28]. Сондай-ақ ұптастырылған пресинаптикалық ынталандырудың 
екі әрекет потенциалын тудыру қабілеті төмендейді [25]. Синапстағы CP-AMPARs көбеюі постсинапстық 
нейрондардың пресинапстық белсенділіктің өзгеруіне сенімді жауап беру қабілетін жақсартуы керек деп болжам 
жасалуда. Сонымен қатар, AMPARs фенотипінің белсенділікке тәуелді ауысуы жиынтық пресинаптикалық 
ынталандыруға жауап ретінде нейрондардың паттерн разрядтарын өзгертеді. 
Осылайша, AMPARs суббірліктік құрамының өзгеруі нейрондардың синапстық ынталандыруға жауап 
сипаттамаларында көптеген өзгерістерге әкеледі. ҚПСТ амплитудасы мен құлдырау кинетикасы өзгереді, сәйкесінше, 
олардың әрекет потенциалын тудыру қабілеті де өзгереді. Синапстық AMPARs қосалқы түрі жиынтық синапстық 
ынталандыруға жауап ретінде нейронның көптеген байланыстарын генерациялауға қабілеттілігін анықтайды. Бұл 
өзгерістер жеке нейрондардың ақпаратты өңдеу қабілетіне және нейрондық желілердің шығу сипаттамаларына 
айтарлықтай әсер етеді [29]. 
Гиппокамптың пирамидалық клеткаларының синапстарында AMPARs басым көпшілігі шамамен бірдей пропорцияда 
GluA1-GluA2 және GluA2-GluA3 гетеролигомерлерінен құралған [3, 30]. Сонымен қатар, құрамында GluA1-GluA2 
суббірліктері бар рецепторлардың ендірілуі ұзақ мерзімді потенциацияны тудыру процесінде жүреді, содан кейін оны 
бекіту процесінде оларды GluA2-GluA3 формасымен алмастырылады. GluA4 суббірлігі негізінен пренатальды және 
ерте постнатальды даму кезеңдерінде экспрессияланады, ал жетілген пирамидалық клеткаларда іс жүзінде 
болмайды [4]. Сонымен қатар, парвальбуминальды интернейрондарда бұл суббірлік синапстық берілісте маңызды 
рөл атқарады [31]. Парвальбуминдік, соматостатиндік және NOS-позитивті гиппокамп интернейрондарындағы 
Шаффер коллатеральдарының синапстарында, әдетте, CP-AMPARs болады, ал интернейрондардың басқа түрлерінде 
(CR, VIP, CCK, RE) AMPARs құрамына негізінен GluA2 суббірлігі кіреді [32]. Ми қыртысының тез разрядталатын 
парвальбуминдік интерейрондарында да GluA2 суббірлігі жоқ, олардың AMPARs басым көпшілігі кальций өткізгіш 
болып табылады. Бұл нейрондарда AMPA-негізделген жауаптар CP-AMPARs тән кіріс түзетуін көрсетеді [33]. 
Бірқатар нейрондардағы глутаматты рецепторлар суббірліктерінің экспрессиясы олардың белсенділігіне, сонымен 
қатар онтогенез сатысына тәуелді реттеледі [32]. AMPARs төрт суббірлігінің үшеуі (GluA1-3) эмбриональды даму 
сатыларында экспрессияланса, ал GluA4 тек постнатальды кезеңде пайда болады [30, 33]. GluA4 гомомерлері 
егеуқұйрықтарда дамудың 5-7 күнінде нейрондардың тыныштық күйде тұрған синапстарына таңдамалы түрде енеді 
[19]. Бұл гомомерлер кейіннен синапстық күштің бекітілуі процесінде GluA2 суббірлігі бар рецепторлармен 
ауыстырылады. Осылайша, GluA4 траффикингі негізінде ұзақ мерзімді синаптикалық потенциалдың GluA1-тәуелсіз 
неонатальды формасы жатыр, ол AMPARs бұрын белсенді болмаған синапстарға жеткізу механизмін қамтамасыз етеді 
[19]. Уақыт өте келе туылғаннан кейін 21 күні AMPARs суббірліктік құрамында тағы бір өзгеріс орын алады, GluA1 
экспрессиясының деңгейі төмендейді де GluA3 суббірлігімен ауыстырылады [34]. Себебі GluA3 суббірлігі бар AMPARs 
GluA1 суббірлігі бар рецепторлармен салыстырғанда инактивациясы мен десенситациясы баяу [20], бұл AMPARs 
негізделген жауаптардың ұзақтығын арттыру, постсинапстық қозғыштық және мидың жетілуі кезінде пайда болатын 
ұзақ мерзімді потенциация табалдырығын төмендетудің негізі болуы мүмкін. Ми қыртысының неонатальды 
пирамидалық нейрондарының синапстарында постнатальды даму процесінде GluA2 суббірлігі үлесі жоғарылай 
отырып AMPARs суббірліктік құрамының өзгеруі байқалады [16]. Жетілмеген нейрондардың синапстарындағы CP-
AMPARs көптігі онтогенез сатысымен тығыз байланысты, ал егеуқұйрықтарда өмірдің 14-ші күнінде барлық 
глутаматергиялық синапстарда GluA2 суббірлігі болады [33]. Сонымен қатар, даму процесінде AMPARs 
экспрессиясының профилі астроциттер шығаратын спецификалық реттеуші факторлардың бақылауында болады 



[35]. Сондай-ақ, интернейрондар үшін даму процесінде осы суббірлік экспрессиясының өзгеруінің дәлелі жоқ және 
AMPARs суббірліктік құрамы тек интернейрон түрімен анықталады [32]. 
Синапстық глутамат рецепторлары арқылы Ca2+ иондарының кіруі синапстық серпімділікті индукциялау үшін өте 
маңызды. Ұзақ мерзімді потенциация индукциясы NMDAR активтенуімен байланысты болса да, Ca2+ иондарының CP-
AMPARs арқылы енуі аталған рецепторларды көп мөлшерде экспрессиялайтын ГАМҚергиялық интернейрондарда 
ұзақ мерзімді синапстық серпімділікті тудыруы мүмкін. Қайталанатын пресинапстық активтену кезінде бұл 
рецепторлар арқылы Ca2+ күшейтілген кірісі тежегіш нейрондарының бірқатар синапстарында қоздырушы 
синапстық берілістің ұзақ мерзімді өсуіне әкелуі мүмкін [36]. Постсинапстық AMPARs арқылы Ca2+ кірісі гиппокамп 
нейрондарындағы синапстық депрессияның кейбір түрлеріне қатысады. Мишықтың жұлдыз тәрізді клеткалардағы 
параллель талшықтардың синапстарындағы CP-AMPARs активтенуі қосалқы түрдің CI-AMPARs ауысуын тудырады, 
осылайша, параллель талшықтардан глутаматтың босап шығарылуын төмендетеді. Қоздырғыш нейрондар әдетте 
GluA2 суббірлігі мен CI-AMPARs көп мөлшерде экспрессиясын жүзеге асырса да, ұзақ мерзімді потенциация 
индукциясы гиппокамп пирамидалық нейрондарында GluA2 суббөлігінен айырылған  рецепторлармен жылдам орын 
ауыстыруына әкеледі, уақыт өте келе олар Ca2+ өткізбейтін рецепторлармен алмастырылады [37]. CP-AMPARs мұндай 
қысқа мерзімді іске қосылуы ұзақ мерзімді потенциалды индукциялау үшін қажет болуы мүмкін. Осылайша, CP-
AMPARs тежегіш және қоздырғыш нейрондардағы синапстық серпімділіктің негізгі буыны болып табылады. Сонымен 
қатар, гиппокамптың пирамидалық нейрондарындағы GluA2 суббірлігі мен CI-AMPARs санының ұзақ уақытқа 
төмендеуі ишемия мен инсультте байқалады. РНҚ-ның Q/R бөлігінің редакциялауындағы бұзылыс ишемия мен 
спорадикалық амиотрофты склерозда да кездеседі. Одан ары қарай Ca2+ және Zn2+ иондарының CP-AMPARs арқылы 
клетка ішіне енуі нейродегенерацияға әкеледі [37]. Осылайша, синапстық AMPARs қосалқы түрлерінің өзгеруі 
синапстардың AMPAR-тәуелді синаптикалық серпімділікті қалыптастыру қабілеті мен нейрондардың өміршеңдігіне 
әсер етуі мүмкін. 
Эпилепсия мидың немесе оның белгілі бір аймағындағы нейрондардың аномальды синхрондалған белсенділігі 
нәтижесінде пайда болатын қайталанатын еріксіз құрысулармен сипатталады [38]. Эпилепсиялық синхронизацияға 
көптеген түрлі процестер қатысуы мүмкін, бірақ синапс арқылы байланысқан қоздырғыш нейрондардың 
желілеріндегі каскадты қозу ондаған жылдар бойы жалпы көпшілік қабылдаған механизм болып қала береді. AMPARs 
тез қоздырушы берілісте жетекші рөл атқаратындықтан олар жалпыланған құрысулардың дамуына, сонымен қатар 
эпилептогенезге де қатысады [7, 39-41]. AMPARs суббірліктік құрамы олардың функцияларын реттеудің негізгі 
жолдарының бірі болып табылады, сондықтан, құрысулардан кейін пайда болатын компенсаторлық және 
патологиялық өзгерістер AMPARs өзгеруін де қамтиды деп болжанады [3, 34]. 
Құрамында GluA2 суббірлігі жоқ AMPARs іске қосылатын нейродегенерация гипотезасы Ca2+ иондарының GluA2 
суббірлігі жоқ AMPARs арқылы қалыпты жағдайда тек кальций өткізбейтін каналдарды экспрессиялайтын 
нейрондарға енуі эндогендік глутаматқа жауап ретінде клеткалардың кешіктірілген өліміне ішінара немесе 
толығымен делдал болады деп болжайды [9]. AMPARs арқылы кальций өткізгіштігінің жоғарылауы эпилептикалық 
ұстамалардың дамуына да әсер етуі мүмкін [40].  
AMPARs суббірліктік құрамының өзгеруі іс жүзінде жануарларда самай эпилепсиясының әртүрлі модельдерінде 
дәлелденіп көрсетілді, бірақ бұл зерттеулер мидың әртүрлі аймақтарындағы AMPARs жеке суббірліктерінің РНҚ 
және/немесе белок деңгейіндегі экспрессиясының жоғарылауы, төмендеуі немесе ешқандай өзгерістің болмауы 
туралы қайшылықты деректерді сипаттайды. Мәселен, Д. Кондорелли өзінің әріптестерімен [41] эпилепсияның 
литий-пилокарпиндік моделіндегі эпилептикалық күйден кейін гиппокамптағы GluA1 және GluA3 суббірліктерінің 
экспрессиясының төмендегенін көрсетті. Каинат моделінде жоғарыда аталған авторлар ересектер мен жас 
жануарларда GluA1, GluA2 және GluA3 суббірліктерінің экспрессиясының төмендеуін байқады [42]. Сонымен қатар, 
ересектер мен жас егеуқұйрықтардың гиппокампында әртүрлі модельдерде эпилепсиялық күйді индукциялағаннан 
кейін және науқастардың гиппокампында post mortem алғаннан кейін GluA2 суббірлігінің экспрессиясының 
жоғарылайтындығы көрсетілді [43]. Бұл жағдайда экспрессияның өзгеруі пилокарпиннен туындаған бір реттік 
эпилептикалық күйден кейін бірнеше апта бойы сақталуы мүмкін [44]. Эпилепсиялық күй ағымында AMPARs 
экспрессиясы мен функциясы профилінде айтарлықтай өзгерістер орын алатындығы туралы айғақтар бар, олар 
құрысу белсенділігі мен эксайтоуыттылықтың жергілікті генерациясына әкелуі мүмкін [7, 12, 45]. 
К. Раджасекаран өзінің әріптестерімен [7] пилокарпиннен туындаған эпилептикалық күй AMPARs траффикингін 
бұзатынын көрсетті, нәтижесінде ми қатпарларының түйіршікті тісті клеткаларында және гиппокамптың СА1 
аймағындағы нейрондарда GluA2 суббірлігінен айырылған AMPARs функционалды экспрессиясы жүзеге асады. GluA2 
суббірлігінен айырылған AMPARs экспрессиясының жоғарылауы неонатальды құрысулар модельдерінде де 
көрсетілген [8]. Әдетте жетілген қоздырғыш нейрондарда AMPARs негізінен Ca2+ өткізбейтін болғандықтан, GluA2 
суббірлігінен айырылған AMPARs экспрессиялануы синапстық берілісті күшейтіп қана қоймай, нейрондардың тірі 
қалуына да әсер етуі мүмкін [1]. 
Х. Крестель өз әріптестерімен [46] егеуқұйрықтың жетілген миында GluA2 суббірлігінің қатысуымен құрысуларға 
сезімталдықтың артып, рецептордың бұл түрі нейрондық желінің гиперқозғыштығында маңызды рөл атқаратынын 
көрсетті. 
Самай эпилепсиясының пилокарпиндік моделінде гиппокамп нейрондарының мембраналарында CP-AMPARs 
экспрессиясының жоғарылауы байқалады, бұл қайталанатын қозу кезінде Ca2+ иондарының клеткаішілік 
концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін [46]. Рефрактерлік эпилепсиямен ауыратын науқастардың 
гиппокампы пен самай қыртысында GluA2 суббірліктерінің посттрансляциялық модификациясының жоғарылауы 
байқалады, бұл осы аймақтардағы глутаматқа жауаптарды күшейтуі мүмкін [47]. 
С. Ракаде және оның әріптестері [8] жаңа туылған егеуқұйрықтардағы гипоксиялық құрысулардан кейін серин-880 
қалдығы бойынша GluA2 суббірлігінің фосфорлануының жоғарылайтындығын көрсетті, бұл CP-AMPARs 
функционалды экспрессиясының жоғарылауымен байланысты. Ересек жануарлардағы пилокарпин тудырған 
эпилептикалық күй GluA2 суббірлігінің фосфорлануының өзгеруіне әкелуі мүмкін [7]. Басқа зерттеулерде амигдала 
киндлингі мен эпилептикалық күйден кейін амигдаладағы, алмұрт тәрізді ми қыртысындағы және 
егеуқұйрықтардағы лимбиялық жүйесіндегі GluA2 суббірлігі экспрессиясының төмендейтіндігі көрсетілді [47]. 



Пентилентетразол тудырған құрысулардан кейін егеуқұйрықтардың гиппокампының CA1 аймағында және тісті 
қатпарларында GluA2 мРНҚ экспрессиясы төмендейтіндігі анықталды [47]. Сонымен қатар, осыған ұқсас зерттеулер 
GluA2 және GluA1 суббірліктері экспрессиясының да төмендейтінін көрсетті. Гиппокампта пилокарпин тудырған 
эпилептикалық күйден кейін GluA1 суббірлігінің фосфорлану деңгейінің жоғарылайтындығы анықталды [45]. 
Пилокарпин моделіндегі эпилептикалық күйден кейін GluA2 экспрессиясының едәуір артуы, ал GluA1, GluA3 және 
GluA4 белоктары экспрессиясының төмендеуі, сонымен қатар Ser831-GluA1 және Ser880-GluA2 бойынша фосфорлану 
деңгейінің төмендеуі негізінен гиппокампта байқалды. Бұл пилокарпин енгізілгеннен кейінгі эпилептикалық күйде 
байқалатын эксайтоуыттылық жағдайында нейрондарды қорғауды қамтамасыз ететін глутаматқа AMPA 
жанамаланған синапстық жауап реакцияның әлсіреуін көрсетеді [12]. 
С. Ракаде өзінің әріптестерімен [8] құрысулар GluA1 және GluA2 суббірліктерінің фосфорлануының тез жоғарылауына 
әкелуі мүмкін екендігін көрсетті. Қозғыштықтың жоғарылауы уақыт өте келе құрысудан кейін екі суббірліктің де 
экспрессиясының жылдам артуымен байланысты. Ұстамадан кейінгі кезеңде AMPARs антагонисттерін қолдану 
AMPARs потенциациясы мен фосфорлануын төмендетеді, сол себептен эпилептикалық күйді емдеудің тиімді 
стратегиясы бола алады [47-49].  
AMPARs экспрессиясындағы өзгерістер таламокортикальды нейрондық желідегі осцилляцияға әсер ету арқылы 
абсансты эпилепсия фенотипінің дамуына ықпал ететіндігі туралы дәлелдер бар [50-52].  
Сонымен, жануарлардың эпилепсия модельдерінде CI-AMPARs CP-AMPARs-ға ауысуы құрысудан кейін гиппокамп пен 
мидың басқа аймақтарындағы пирамидалық клеткалардың өліміне әкеледі. Сонымен қатар, гиперактивтілік AMPARs 
посттранскрипциялық сплайсингін өзгерте алады, бұл рецепторлардың десенситизация кинетикасының, демек қозу 
ұзақтығының сыни өзгеруіне әкелуі мүмкін. Фармакорезистентті самай эпилепсиясынан зардап шегетін 
науқастардың гиппокампының астроциттері кальций-өткізуші және кальций-өткізбейтін AMPARs 
коэкспрессиялайды. Эпилепсияның кейбір түрлерінде астроциттік AMPARs flip/flop сплайсингінде спецификалық 
өзгерістер байқалады [13]. Қалыпты жағдайда AMPARs десенситизациясы өздігінен ұстайтын ұстамалардың дамуына 
жол бермейтіндігі көрсетілді. AMPARs десенситизациясының ұстамалардың белсенділігінің күші мен ұзақтығындағы 
сыни рөлін растау GluA1 генінің "flip" конфигурациясының шамадан тыс экспрессиялау арқылы алынды, бұл 
ГАМҚергиялық тежелудің ингибирленуінен туындаған жиілігін, ұзақтығын және ауырлығын арттырады. Құрысудың 
бұл күшеюін негізгі ұстаманың белсенділігіне әсер етпестен AMPARs антагонисті жойды [53]. 
AMPARs сплайс-нұсқалары транскрипциясының экспрессиясын жүйелі зерттеу жедел және созылмалы аудиогендік 
құрысулардың индукциясына жауап ретінде гиппокамп CA1 аймағында эпилептикалық белсенділіктің таралуын 
күшейтетін GluA2 суббірлігінің flip нұсқасының жоғарылағанын көрсетті [53]. 
Осылайша, қолда бар мәліметтерге сәйкес, AMPARs әртүрлі конвульсиялық жағдайлардың патологиялық процесіне 
қатысады, дегенмен байқалған өзгерістердің сипаты мен динамикасы айтарлықтай өзгеруі мүмкін [52, 54]. Бұл 
AMPARs эпилепсияның фармакотерапиясының перспективті нысанына айналдырып отыр, бірақ олардың 
этиологиясы әртүрлі құрысулардағы рөлі одан әрі зерттеуді қажет етеді. 
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РОЛЬ КАЛЬЦИЙ-ПРОВОДЯЩИХ AMPA-РЕЦЕПТОРОВ В СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕ 

 
Глутаматергический путь сигнализации является одним из важнейших типов синаптической передачи в головном 
мозге. Ее роль является ключевой при нормальном функционировании головного мозга и выполнения когнитивных 
функций, а нарушения их функций приводят к снижению таких когнитивных функции головного мозга, как восприятие, 
запоминание, передача и обработка сигналов. Важнейшую роль в проведении сигналов в глутаматергических синапсах 
играют ионотропные рецепторы глутамата, в том числе АМРА-рецепторы. Эти рецепторы обладают чрезвычайно 
быстрой кинетикой активации и инактивации обеспечивает быструю деполяризацию постсинаптической мембраны с 
миллисекундным разрешением и высокоточное распространение импульсов между нейронами. Таким образом, 
нарушение функций АМРА-рецепторов может привести к изменениям в балансе возбуждения и торможения, а также 
развитию патологической активности нейронных сетей, в том числе и эпилептиформной активности. Это делает 
AMPA-рецепторы перспективной мишенью для фармакотерапии эпилепсии. В данной обзорной статьи 
рассматриваются основные механизмы активации кальций-проводящих АМРА-рецепторов, участвующие в 
регулировании синаптической передачи и пластичности. 
Ключевые слова: АМРА-рецепторы, глутаматные рецепторы, интернейроны, синапс, долговременная потенциация, 
нейродегенерация, эпилепсия. 
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THE ROLE OF CALCIUM-PERMEABLE AMPA-RECEPTORS IN SYNAPTIC TRANSMISSION 

 
Resume: The glutamatergic signaling pathway is one of the most important types of synaptic transmission in the brain. Its role is 
key in normal brain function and cognitive function, and impaired brain functions lead to reduced cognitive functions such as 
perception, memory, signal transmission and processing. Ionotropic glutamate receptors, including AMPA-receptors, play an 
important role in conducting signals in glutamatergic synapses. These receptors have extremely fast activation and inactivation 
kinetics, providing rapid postsynaptic membrane depolarization with millisecond resolution and high-precision pulse propagation 
between neurons. Thus, a violation of the functions of AMPA receptors can lead to changes in the balance of excitation and 
inhibition, as well as the development of pathological activity of neural networks, including epileptiform activity. This makes AMPA 
receptors a promising target for the pharmacotherapy of epilepsy. This review article discusses the main mechanisms of activation 
of calcium-permeable AMPA receptors involved in the regulation of synaptic transmission and plasticity. 
Keywords: AMPA receptors, glutamate receptors, interneurons, synapse, long-term potentiation, neurodegeneration, epilepsy. 
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