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აბსტრაქტი 

 დასწავლა და მეხსიერება ცოცხლი ორგანიზმის მნიშვნელოვანი უნარია.  

დღესდღეობით არსებობს მეხსიერების ფორმირების და სისტემატიზაციის   ფართოდ 

მიღებული მოდელები, რომლებიც ხსნიან და აღწერენ, თუ ტვინის რა ნაწილში და რა 

სახის მეხსიერება ყალიბდება. ნერვულ ქსოვილზე უფრო მცირე, უჯრედული და 

მოლეკულური მასშტაბით მეხსიერების ფორმირებაზე ცოტა რამ არის ცნობლი. 

თანამედროვე კლვლევის მეთოდების გამოყენებით ნელნელა ირკვევა თუ რა მოვლენებს 

აქვს ადგილი მეხსიერების ფორმირებისას ნერვულ თუ სინაფსურ დონეზე. ამ კვლევების 

ერთერთი საინტერესო მიგნება ცილა კოგნინია. კოგნინი ცნობილია როგორც წიწილის 

თვალის ბადურის მემბრანული ცილა და უჯრედულ ადჰეზიას უწყობს ხელს. 

სტრუქტურული და ბიოქიმიური თვისებით, კოგნინი  ცილების მნიშვნელოვანი  

ჯგუფის, თიორედოქსინების წარმომადგენელ პროტეინ დისულფიდ იზომერაზებს გავს.  

კოგნინის თავის ტვინში არსებობა სხვა, აქამდე არსებული, მონაცემებით არ 

დასტურდება. კვლევის ფარგლებში  შესწავლილი იქნა წიწილის თავის ტვინის 

დასწავლაში მონაწილე სტრუქტურები. აფინური ქრომატოგრაფიის, კოიმუნო 

პრეციპიტაციის და მასსპექტრომეტრული ანალიზის  დახმარებით გამოვლინდა 

სინაპტოსომური  ცილა კოგნინის ინტერაქტომი.  

საკვანძო სიტყვები: კოგნინი, იმპრიტინგი, პროტეინ დისულფიდ იზომერაზა, 

დისულფიდური ბმები. 

 

 

 

 

 

  


