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A talamusz egy rendkívül fontos agyterület, mivel a legfelsőbb érzékelésért, mozgások kivitelezéséért, gondolkodásért felelős központ, az agykéreg legtöbb bemenetét ez szolgáltatja, nélküle a kéreg nagyon kevés információt kap a többi terület működéséről. A kéreg
és a talamusz funkcionális egységet alkot, és ennek az ún. talamokortikális rendszernek a
patológiás működése nagyon sok neurológiai és pszichiátriai betegségben szerepet játszik. Ezidáig azonban a talamuszkutatás egy nagyon szűk területre, a szenzoros működések talamikus átkapcsolódására korlátozódott, holott minden kérgi terület kapcsolatban
van a talamusz magjaival. Ennek következtében nagyon sok talamikus mag konkrét funkciója mindmáig kevéssé felderített, a csoport célja ezen talamokortikális rendszer komplex működésének megértése. A kutatás során a csoport egy részével az egyik talamikus
mag, a paraventrikuláris mag (PVT) bemeneteivel foglalkozunk. Transzgenikus egerek
megfelelő agyterületeibe injektált vírusok segítségével fluoreszcens, illetve konfokális
mikroszkópban láthatóvá tehetőek a magba érkező axonok, így vizsgálni tudjuk, hogy
mely területektől kap a PVT bemenetet. Ezen kívül az is érdekel minket, hogy a különböző
területekről érkező bemenetek a PVT-ben pontosan melyik területre érkeznek, és térben
mennyire válnak szét. Így következtetni tudunk arra, hogy a különböző területekről jövő
információkat a PVT milyen mértékben integrálja, ami segíthet a funkciójának pontos
megismerésében.
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CÉLKITŰZÉSE A PÁLYÁJA SORÁN
Az egyetemi éveim során szeretnék minél több elméleti és gyakorlati tudásra szert tenni,
hogy minél jobb orvossá válhassak. Emellett fontos számomra, hogy a tudományos életbe
is bekapcsolódjak, megismerjem a kutatói munkát, és különböző tudományos módszereket sajátítsak el, mert úgy gondolom, ezek a tapasztalatok a későbbiekben rendkívül
hasznosak lesznek a munkám során.
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