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Az idegsejtek legalapvetőbb feladata a szinaptikus beme-
netek összegzése és tovaterjedő kimenő jelekké, azaz ak-
ciós potenciálokká alakítása. Dr. Nusser Zoltán laboratóriu-
mának legfőbb célkitűzése megérteni, hogy az azonosított 
preszinaptikus idegsejtek hogyan szabadítják fel neurot-
ranszmittereiket; hogy a felszabadult neurotranszmitterek 
miként aktiválják posztszinaptikus receptoraikat; és hogy 
az így kialakult posztszinaptikus potenciálok miként ösz-
szegződnek és alakítanak ki akciós potenciált. Különböző 
molekuláris-, neuroanatómiai-, in vitro elektrofiziológiai, 
képalkotó/ kétfoton pásztázó mikroszkópia és in sziliko mo-
dellező módszerek alkalmazásával a Celluláris Idegélettan 
Laboratórium három fő projekttel foglalkozik: 1. A kérgi 
serkentő és gátló szinapszisok molekuláris, strukturális és 
funkcionális sokszínűségének feltérképezése és ezek hát-
terében álló molekuláris folyamatok meghatározása. 2. Az 
idegsejt-felszín molekuláris térképének elkészítése. Ez a 
különböző ligand-, és feszültségfüggő ioncsatorna alegy-
ségek eloszlásának és sűrűségének meghatározása azono-
sított idegsejtek felszínén. 3. Hippokampális neuronhálózat 
működésének megértése.
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Molekuláris-, neuroanatómiai-, in vitro elektrofiziológiai, in 
vitro és in vivo képalkotó/ ket-foton pásztázó mikroszkópia 
és in sziliko modellező módszerek.
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