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სურათი 1.  ტრენირების პროცედურა და მოწყობილობები 
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აუტორადიოგრამის  სურათი. 
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აბსტრაქტი 

 

თანამედროვე მეცნიერებისათვის ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება მოლეკულურ 

დონეზე მეხსიერების ფიზიკო-ქიმიური მექანიზმის დადგენა. მიუხედავად იმისა, 

რომ დასწავლისა და მეხსიერების მექანიზმის შესწავლას დიდი ხნის ისტორია აქვს 

და მის შესახებ ბევრი მონაცემია დაგროვილი , ზუსტი მექანიზმი ჯერ კიდევ 

დაუდგენელია. ანატომიურ დონეზე ჩვენთვის ცნობილია ის უბნები , რომლებიც 

დასწავლასა და მიღებული ინფორმაციის შენახვაში იღებენ მონაწილეობას. 

თეორიულად ვიცნობთ მეხსიერების სხვადასხვა ფორმებს: მოკლე,  გრძელვადიანი, 

ექსპლიციტური და იმპლიციტური. მიუხედავად ამ ინფორმაციისა ნეირონულ 

დონეზე ინფორმაციის ჩაწერისას მიმდინარე ნატიფი მოლეკულური მექანიზმები 

დაუდგენელია, არ ვიცით გარკვეულ ნეირონულ დონეზე რა სახის ცვლილებებს 

ხდება, რომელი ცილოვანი და არაცილოვანი სტრუქტურების ცვლილებებს აქვს 

ადგილი. დასწავლისა და მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმის ცოდნას 

პრაქტიკული მნიშვნელობაც გააჩნია. მრავალი ნერვოლოგიური დაავადების შედეგს 

მეხსიერების კარგვა წარმოადგენს. ჩვენი საკვლევი თემა შეეხება წიწილებში 

მხედველობით იმპრიტინგს, რასაც ზოგიერთი მკვლევარი წიწილებში აუტიზმის 

მოდელად განიხილავს. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა ცილა კოგნინის ერთ-

ერთი  ინტერაქტომის ატფ ბ5 სუბერთეულის რაოდენობრივი ცვლილება 

მხედველობითი იმპიტინგის დროს. 


