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I აბსტრაქტი 

 

 

მეხსიერება წარმოადგენს ბიოლოგიურ ფუნქციას, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმის 

მნიშვნელოვანი უნარია. შინაური ფრინველები კერძოდ კი „წიწილები“ ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი  კვლევის ობიექტია, რომელიც მრავალი  უპირატესობით გამოირჩევა 

სხვა ძუძუმწოვრებისაგან, წიწილის წინა ტვინის ერთ-ერთ უბანს წარმოადგენს 

მეზოპალიუმის ინტერმედიალური და მედიალური ნაწილი (იმმ), რომელშიც 

ხორციელდება დასწავლის პროცესი და ვიზუალური იმპრიტინგის დროს ხდება 

მეხსიერების ფორმირება.  

კვლევა ორიენტირებულია ნეირობიოლოგიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი 

პრობლემის კვლევაზე, კერძოდ კი რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური 

საფუძვლების კვლევაზე. ჩემი კვლევის უშუალო მიზანია - ნადH-II-Src პროტეინ 

თიროზინ კინაზას კომპლექსის ცვლილებების შესწავლა წიწილებში მხედველობითი 

იმპრიტინგის დროს. ამ  კვლევის საფუძველზე პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვებს: 

1. მონაწილეობს თუ არა მიტოქონდრიის გენომით კოდირებული ცილა, 

მიტოქონდრიების გარეთ მეხსიერების და საერთოდ სინაფსური პლასტიურობის 

პროცესში?! 

2. იცლება თუ არა ნადH-II-Src პროტეინ თიროზინ კინაზას - კიმპლექსის 

ცილოვანი კომპონენტები დასწავლასთან სპეციფიურად. 

კვლევის ფარგლებში დასახული ამოცანების განსახორციელებლად გამოყენებული 

იქნა სხვადასხვა მეთოდები: ქცევითი მიდგომები,  რომლის ფარგლებში წიწილებს 

უტარდებოდა ინდივიდუალური ტრენირება, განისაზღვრებოდა დასწავლის 

მაჩვენებელი და შემდგომ ხდებოდა  ტვინის ქსოვილების შეგროვება,  ბიოქიმიური 

კვლევები - იმუნო აფინური ქრომატოგრაფია, ელექტროფორეზი და 

ელექტრობლოტინგი.  



iv 
 

მიღებული შედეგების თანახმად არ გამოვლენილა დასწავლა სპეციფიური სარწმუნო 

მატება მარცხენა იმმ-ში, ხოლო მარჯვენა იმმ-ში გამოვლინდა სარწმუნოდ 

უარყოფითი კორელაცია უპირატესობის მაჩვენებლის წინააღმდეგ. 

 

 

საძიებო სიტყვები: მეხსიერება, იმპრიტინგი, Src პროტეინ თიროზინ კინაზა, NADH 

დეჰიდროგენაზას II სუბერთეული. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


