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აბსტრაქტი 

  თანამედროვე მეცნიერებაში  დასწავლა-მეხსიერების მოლეკულური და 

უჯრედული მექანიზმის შესწავლისათვის წარმატებით იყენებენ იმპიტინგის 

მოდელს ახლად გამოჩეკილ წიწილებში. იმპრიტინგი არის მეხსიერების ერთ-

ერთი ფორმა, რომელიც ცხოველების მრავალი სახეობისთვის არის 

დამახასიათებელი, რომლის დროსაც ცხოველები სწავლობენ ობიექტის 

ვიზუალურ მახასიათებლებს და შემდგომი შეხვედრისას ამოიცნობენ მას. 

 წიწილების თავის ტვინში ნანახი  იქნა  დასწავლასა  და ვიზუალურ     

მეხსიერებაში  მონაწილე უბანი, რომელსაც წარმოადგენს  მედიალური და 

ინტერმედიალური მეზოპალიუმი (იმმ). დასწავლასთან დაკავშირებული 

ცვლილებების პროტეომის შესწავლამ  გამოავლინა დასწავლასთან 

დაკავშრებული სპეციფიკური ცილების გაზრდილი რაოდენობა იმმ-ში 

(განსაკუთრებუით კი მარცხენა იმმ-ში). მათ შორის გამოიკვეთა ცილა კოგნინის 

მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მხედველობით იმპრინტინგში, დასწავლისა და 

მეხსიერების პროცესებში. 

 კოგნინი წარმოადგენს უჯრედის ადჰეზიურ ცილას. ცნობილია, როგორც  

პროტეინ დისულფიდ იზომერაზა. იგი მდიდარია თიოლის ჯგუფებით და 

დისულფიდური გაცვლების საშუალებით ბევრ ცილასთან ამყარებს ცილა-

ცილოვან კავშირს. უჯრედში ძირითადად გვხვდება ენდოპლაზმურ ბადეში და 

პლაზმურ მემბრანაში. თავდაპირველად ენდოპლაზმურ ბადეშია 

ლოკალიზებული და შემდეგ გადაინაცვლებს უჯრედის ზედაპირზე. 

იმპრიტინგის პროცესში მისი რაოდენობა სპეციფიკურად იზრდება მემბრანულ 

ფრაქციაში.  
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 ჩვენი კვლევის მიზანია, წიწილების თავის ტვინში, ცილა კოგნინის 

ინტერაქტომის შესწავლა მის ბაზისურ სუბუჯრედულ კომპარტმენტში 

ენდოპლაზმურ ბადეში. კოგნინთან მორეაგირე ცილების იდენტიფიკაცია 

საშუალებას მოგვცემს უფრო ღრმად გავერკვიოთ კოგნინის ფუნქციებში 

დასწავლა-მეხსიერების პროცესებში. 

კოგნინის ინტერაქტომის იდენთიფიკაციისათვის გამოვიყენეთ 1-

განზომილებიანი (აკრილამიდის) გელ-ელექტროფორეზის, კო-

იმუნოპრეციპიტაციის, აფინური ქრომატოგრაფიის, ვესტერნ იმუნობლოტისა და 

მას-სპექტრომეტრული მეთოდი. 

 მას-სპექტრულმა ანალიზმა გამოავლინა ცილა კოგნინთან დაკავშირებული 

ცილები: 78კდა გლუკოზის- რეგულაციის ცილა/ GRP78,   ჰეტეროგენული 

ბირთვული რიბონუკლეოპროტეინები H3, VPS10 დომენის შემცვლელი 

რეცეპტორი SorCS1, ტუბულინ α და ტუბულინ  β (ტუბულინ β-1, ტუბულინ β-2, 

ტუბულინ β-4, ტუბულინ β-7), ცილა სტრეს-70. 

  მიღებული შედეგები მიუთითებს, რომ  კოგნინის ინტერაქტომის ცილები 

ენდოპლაზმურ ბადეში სხვადასხა მნიშვნელოვანი ბიოქიმიური გზების 

რეგულაციაში მონაწილეობენ. 

 

 

 

საძიებო  სიტყვები: იმპრიტინგი,  კოგნინის ინტერაქტომი, ენდოპლაზმური 

ბადე, დასწავლა-მეხსიერება. 

 

 


