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VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Kutatásaink célja az ember és a rágcsálók agykérgében található idegsejt típusok funkciójának feltérképezése, melynek
eléréséhez a tudomány frontvonalában lévő elektrofiziológiai, molekuláris biológiai, képalkotó és anatómiai módszereket alkalmazunk. Munkatársaimmal felfedeztük, hogy az
agykérgi lassú gátlást a neurogliaform sejtek okozzák, majd
kísérletesen bizonyítottuk, hogy e lassú gátlás mechanizmusa a nemszinaptikus, térfogati jelátvitel. Kísérleteink új,
serkentő szereppel ruházták fel az agykérgi kandeláber sejteket, amelyeket addig a leghatékonyabb gátló sejteknek
tartottak. Az új módszerekkel kapcsolatos elkötelezettségünk eredményeként sikerült teljesen altatásmentes, szabadon viselkedő állatok azonosított agykérgi idegsejtjeinek
elektrofiziológiai vizsgálatát kifejlesztenünk és ennek segítségével felfedeznünk a nekortex éleshullámait és sejtszintű
szerkezetüket. Munkatársaimmal elsőként sikerült megvizsgálnunk emberi idegsejteket összekötő szinapszisokat és
kimutatnunk a Hebb-féle memória hálózatok jelenlétét az
emberi idegi hálózatokban.
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ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
In vivo juxtacelluláris elvezetés agykérgi idegsejtekből
szabadon viselkedő állatokban, in vivo patch clamp electrofiziológia, humán in vitro agyszelet patch clamp elektrofiziológia, in vivo és in vitro multiphoton képalkotás (akusztooptikai és rezonáns szekenneléssel), CARS mikroszkópia
agyszeletekben, transmissziós elektron mikroszkópia, 3D
idegsejtrekonstrukció Neurolucida rendszerekkel, egysejt
alapú digitális PCR, egysejt és oligocelluláris új generációs
szekvenálás.
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