
PHÁT HIỆN PHÂN TỬ CỦA TRÍ NHỚ
Các nhà khoa học Mỹ thuộc trường Đại học New York đã phát hiện cơ chế phân tử duy trì việc lưu
trữ các ký ức trong não bộ. Họ đã chứng minh trên tạp chí Science rằng, khi ức chế một phân tử
đặc biệt, họ đã xóa được những ký ức lâu d&ag
Các nhà khoa học Mỹ thuộc trường Đại học New York đã phát hiện cơ chế phân tử duy trì việc lưu
trữ các ký ức trong não bộ. Họ đã chứng minh trên tạp chí Science rằng, khi ức chế một phân tử
đặc biệt, họ đã xóa được những ký ức lâu dài, tương tự như người ta có thể xóa ổ cứng của một
máy tính.
Các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng việc xóa những ký ức này không cản trở khả năng
hồi phục lại chúng tương tự như việc sử dụng lại ổ cứng của một máy tính đã xóa sạch. Phát hiện
này có thể giúp tìm ra ứng dụng trong việc điều trị những cơn đau mãn tính, rối loạn sau chấn
thương và mất trí nhớ.
Theo các nhà nghiên cứu, phân tử enzym mang tên “protein kinase M zeta” (PKM zeta) giúp duy
trì trí nhớ lâu dài bằng cách củng cố liên tục các mối nối giữa các tế bào thần kinh. Khi ức chế
enzym này, các nhà khoa học đã xóa các ký ức được ghi trong một ngày cho đến một tháng. Họ
đã chứng minh rằng chức năng này đặc thù đối với enzym PKM zeta, việc ức chế các phân tử liên
kết khác không ảnh hưởng đến trí nhớ.
Việc nhận dạng cơ chế phân tử chủ chốt của sự lưu trữ ký ức có thể giúp tìm ra các tác nhân gây
bệnh đặc thù cho phép tăng khả năng ghi nhớ và chống mất trí nhớ. Từ đầu năm nay, các nhà
khoa học trên cũng đã công bố rằng PKM zeta liên quan đến chứng rối loạn của bệnh Alzheimer
có thể một phần do chức năng lưu trữ ký ức bị ức chế.
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