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Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ο Δρ. Καστελλάκης και η διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής
Βιολογίας Δρ. Ποϊράζη (και οι δύο ερευνητές του IMBB), δημιούργησαν ένα βιοφυσικά ρεαλιστικό μοντέλο
μνήμης για να εξηγήσουν τα παρατηρούμενα οφέλη της συναπτικής συσσωμάτωσης. Τα αποτελέσματά
τους έδειξαν ότι η αύξηση της παραγωγής/ανακύκλωσης των συνάψεων οδηγεί σε αυξημένη
συσσωμάτωση λόγω ενός μηχανισμού μνήμης που ονομάζεται συναπτική σήμανση και σύλληψη (synaptic
tagging and capture). Αυτή η συναπτική συσσωμάτωση, με τη σειρά της, οδήγησε σε «αραίωση» της
ενεργοποίησης των εγκεφαλικών κυττάρων σε επίπεδου δικτύου, κάτι που επιτρέπει την κωδικοποίηση
μνημών σε μικρότερο πληθυσμό νευρώνων και με καλύτερη διακριτικότητα. Αυτά τα αποτελέσματα
υποδεικνύουν ότι η αύξηση της ανακύκλωσης συνάψεων, που ακολουθείται από αυξημένη συσσωμάτωση,
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της χωρητικότητα μνήμης στα εγκεφαλικά δίκτυα νευρώνων.
Το εργαστήριο της Δρ. Ποϊράζη έχει πρωτοπορήσει στη θεωρητική μελέτη της συναπτικής ομαδοποίησης
από το 2001 και έχει ήδη κάνει πολλές προβλέψεις για το ρόλο της δενδριτικής συναπτικής
συσσωμάτωσης στην μνήμη. Η παρούσα εργασία συμβάλλει στις όλο και αυξανόμενες ενδείξεις ότι η
συναπτική συσσωμάτωση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μνήμη και ότι είναι ένα θεμελιώδες
χαρακτηριστικό των εγγραμμάτων μνήμης. Οι προβλέψεις της θεωρητικής εργασίας τους αναμένεται να
καθοδηγήσουν τη μελλοντική έρευνα στον τομέα της μελέτης των εγγραμμάτων.
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