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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Az elmúlt évek technikai fejlődése új lendületet adott az agy 
tanulmányozását célzó kísérleteknek, azonban a központi 
idegrendszer nagyon összetett felépítése a megválaszo-
landó kérdések kifogyhatatlan tárházával látja el a kutató-
kat. Kutatásainkban a koponyán keresztüli (transzkraniális) 
elektromos ingerlés terápiás hatékonyságát vizsgáljuk epi-
lepsziás rohamokban. Egy olyan időben és térben fókuszált 
ingerlési protokoll kidolgozását tűztük ki célul, amely a 
megfelelő időpontokban csak a kívánt agyterületek műkö-
dését befolyásolja. A rohamok kiváltásáért és fenntartásáért 
felelős agyterületek meghatározásához a rohamok kialaku-
lásában résztvevő idegi hálózatok működésdinamikáját 
vizsgáljuk. Ennek érdekében részletesen analizáljuk ezek-
nek a hálózatoknak a mikroszkopikus és mezoszkopikus 
működésmintázatait, melyhez a világon jelenleg egyedülál-
lóan nagy térbeli és időbeli felbontású vizsgálóeszközöket 
használunk. Ugyanezen eszközök segítségével próbáljuk a 
hippocampus és a hozzá kapcsolódó agyterületek szerepét 
tisztázni a memóriafolyamatokban és a térbeli tájékozódás-
ban is, különös tekintettel az érzékszervekből származó be-
menetekre. A hosszú távú célunk egy olyan zárt rendszerű, 
implantálható roham-kioltó eszköz létrehozása, amely az 
agyműködés folyamatos figyelése mellett, a kezdődő roha-
mokat célzott elektromos impulzusokkal küszöböli ki.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Extra- és juxtacelluláris felvételi technikák, transzkraniális 
elektromos ingerlés, szabadon mozgó állatmodellek a visel-
kedés és az idegi aktivitás összefüggéseinek vizsgálatához, 
szövettani és immunhisztokémiai technikák, kettős-transz-
gén állatmodellek használata optogenetikai kísérletekben, 
analóg- és digitális elektronikafejlesztés, mikrokontroller 
programozás, jelfeldolgozó algoritmusok, fejlett adatbá-
nyászati technikák, Matlab és Labview programozási nyel-
vek, felügyelet nélküli mintázatfelismerő algoritmusok.
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