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აბსტრაქტი 

 

 

ვიზუალური იმპრინტინგი წარმოადგენს დასწავლის პროცესს, სადაც ახლად 

დაბადებული, ვიზუალური გამოცდილების არმქონე ცხოველი  ამოიცნობს 

მხედველობით სტიმულს, აედევნება მას და მიანიჭებს რა გარკვეულ უპირატესობას, 

განასხვავებს სხვა სტიმულისაგან.  ექსპერიმენტული მონაცემებით გამოაშკარავდა, 

რომ  შინაურ წიწილათა წინა ტვინის შემოსაზღვრული უბანი, ინტერმედიალური და 

მედიალური მეზოპალიუმი (იმმ) წარმოადგენს  ვიზუალური იმპრინტინგის საიტს. 

აღნიშნულ კვლევაში  ჩვენ გამოვიყენეთ RNA-SEQ ტექნოლოგია, რომელიც 

წარმოადგენს ყველაზე მძლავრ ინსტრუმენტს  რიბონუკლეინ მჟავების (რნმ) 

ცვლილებებისა დასწავლასთან მიმართებით. გამოიკვეთა ფართო სპექტრი სარწმუნო, 

დიფერენციალურად ექსპრესირებული რნმ ტრანსკრიფტებისა, იდენტიფიცირებული 

მარცხენა იმმ-ში კარგად დამსწავლელ და არატრენირებულ წიწილებში, საიდანაც 

მხოლოდ რამდენიმე ათეული ტრანსკრიპტი აღმოჩნდა ანოტირებული. ამ 

ანოტირებული ტრანსკრიფტებიდან ერთ-ერთი იყო კალციუმ/კალმოდულინ 

დამოკიდებული პროტეინ კინაზა1, რომლის ექსპრესიის  ცვლილებას ცილოვან 

დონეზე გაეცნობით აღნიშნულ შრომაში. 
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