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SIKLÓS LÁSZLÓ

KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A szólás, mely szerint „Egy kép felér ezer szóval” különös-
képpen igaz, ha agyunk szerkezetét próbáljuk jellemezni. 
Az ilyen feladatokra vállalkozó mikroszkópos fotografikus 
munka vezérlőelve a geometriai statisztika, ami az agy sejt 
szintű fotózásának szabályait írja elő ahhoz, hogy a ≈ 200 mil-
liárdnyi idegsejtből parányi minták segítségével hogyan szár-
maztathatók torzítatlan adatok sejttípusok mennyiségére, 
méretére, kapcsolatainak számára, egyfajta specializációval 
rendelkező sejtfelszínének méretére, stb. vonatkozóan.
Ezek a vizsgálatok nemcsak a molekuláris biológia ered-
ményeinek értelmezését segítik, hanem kiegészítik, vagy 
éppen helyettesítik azokat, amikor bizonyos funkciók meg-
változásáért nem pusztán (pl. génexpressziós) mennyiségi, 
hanem térbeli mintázatbeli különbségek a felelősek. A 
biológiai mikro-szerkezetkutatás fejlődését kétség kívül a 
„hiszem, ha látom” emberi vágy motiválja. Ez leginkább 
akkor érhető tetten, amikor egy másik modern szakma, az 
elektrofiziológia eredményeit rendre strukturális alapokra 
próbáljuk helyezni.
Kutatásaink mikro-anatómiai eszközei többek között azok-
nak a számszerűsíthető adatoknak az előállítására irányul-
nak, melyek egészséges körülmények között az egyes ideg-
sejteknek a komplex agyi állományba való integrálódását 
jellemzik, különböző betegségekben, vagy öregedés során 
a meghatározó változások sejtszintű jellemzésére alkalma-
sak, illetve gyógyító célú beavatkozások hatásának mikrosz-
kópikus szintű mérésére használhatók.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Alapvető szerkezetkutató (fény- fluoreszcens- és elekt-
ronmikroszkópos) módszerek, biológiai szerkezetkutatási 
minta-előkészítő eljárások, molekula-kimutatási jelölési 
technikák, mintavételezési technikák statisztikai alapjai, 
biológiailag releváns három-dimenziós mennyiségek szár-
maztatása, interaktív és automatikus számítógépes kép-
elemzés, képelemzési programnyelvek.
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