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BEMUTATKOZÁS

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Az emberi agy megközelítőleg 100 milliárd idegsejtje 100
billió kémiai kapcsolatot létesít. A neuronális hálózatok
információfeldolgozó kapacitását számos tényező szabja
meg, melyek megismerése alapvető fontosságú, hiszen ez
az elképesztően összetett kapcsolatrendszer képezi mentális képességeink alapját. Az agykérgi neuronális hálózatok
működését alapvetően meghatározza az idegsejtek közötti
szinaptikus kapcsolatok erőssége, amely rendkívüli változatosságot mutat. Általános nézet szerint a jelenség hátterében a szinapszisokat létrehozó pre- és posztszinaptikus sejtek molekuláris heterogenitása áll. Azonban elképzelhető,
hogy azonos molekulakészlettel rendelkező szinapszisok
is működhetnek eltérő hatékonysággal, ha a molekulák
mennyiségében és/vagy intraszinaptikus eloszlásában,
azaz nanotopológiájában van eltérés. Arról, hogy egyes
szinapszisokban melyik szervezőelv valósul meg kevés az
ismeretünk. Munkánk során nagy érzékenységű és nagyfelbontású elektronmikroszkópos és szuperrezolúciós immunlokalizációs módszerekkel vizsgáljuk ismert hatékonyságú
egér hippokampális szinapszisokban a szinaptikus működést meghatározó fehérjék intraszinaptikus eloszlását.
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