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აბსტრაქტი 

     ეპილეფსია ჰეტეროგენური დაავადებაა, რომლის დროს ხდება  სპონტანური, 

განმეორებადი კრუნჩხვების აღმოცენება, რაც ნეირონთა პათოლოგიური  სინქრონული 

განმუხტვის შედეგია. ეპილეპტოგენეზი წარმოადგენს პროცესს, რომლის შედეგადაც  

ტვინი ეპილეფსიური ხდება. მნიშვნელოვანია, რომ ეპილეფსიისადმი არსებული 

თერაპიული მიდგომა მხოლოდ სიმპტომურია. არ არსებობს პრეპარატი, რომელსაც 

შეუძლია დათრგუნოს ან შეაჩეროს ეპილეპტოგენეზის პროცესი. ამიტომ დღესდღეობით 

არსებული თანამედროვე კვლევები მიმართულია ნივთიერებების გამოვლენისაკენ, 

რომლებსაც შეუძლიათ ეპილეპტოგენეზის პროცესის მოდიფიცირება.  

     უძველესი დროიდან მცენარე წყალიკრეფია ცნობილია, როგორც ანტიეპილეფსიური 

საშუალება. ამ მცენარის წყალხსნარიდან გამოყოფილი ნივთიერება მიოინოზიტოლის 

ანტიეპილეპტოგენური  ეფექტები შესწავლილი იყო მოლეკულურ, უჯრედულ და 

ქცევით  დონეებზე, მაგრამ არ განხორციელებულა კვლევები ელექტროფიზიოლოგიურ 

დონეზე. ამიტომ წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს მიოინოზიტოლის 

ეფექტების შესწავლა ეპილეპტოგენეზით გამოწვეულ კრუნჩხვით ელექტრულ 

აქტივობაზე.  
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გამოწვეული იყო კაინის მჟავის საშუალებით. დადგინდა, რომ მიოინოზიტოლით 
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