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ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Téri tájékozódás és pszichopathológiai kutató 

laboratórium

.

Kutatási területek
▪ Komputer által létrehozott virtuális valóság és a reális tapasztalat alapján

megformált mentális térképek vizsgálata szorongásokkal küzdő személyeknél. A
szorongás hatására a tér észlelés jelentős mértékben megváltozik. Elsősorban a
pánik-agorafóbia vált ki ezen a területen intenzív hatást. A tér percepciója torzul,
melynek közvetlen hatásait mind valós, mind pedig komputer által létrehozott
virtuális terekben valós tájékozódás során regisztrálni lehet.

▪ A téri tájékozódás nemi különbségeinek mérése kérdőíves eszközökkel amerikai
és magyar populációkban (1999-)
A férfiak és nők nagy bevásárló pontokban, parkolókban vagy ismeretlen
városokban, erdőkben különböző módon tájékozódnak. A tájékozódási
stratégiájuk jelentős mértékben két alapvető, nemileg különböző
szokásrendszerrel van összefüggésben. Az egyik a gyűjtögetéssel, a másik pedig
a vadászattal kapcsolatos beállítódáshoz kapcsolódik. Ebből adódóan a nők
inkább útvonalkövető, míg a férfiak inkább égtáj szerinti navigációs stratégiákat
használnak. Nem csak Magyarországon mutatkozik meg a nemi különbség, de
az amerikai populációkban is.

▪ A hippocampus és a parahippocampalis cortex szerepe a téri megismerésben:
epilepsziás betegek műtéti kezeléséhez kötődő kognitív neuropszichológiai
vizsgálatok. A hippocampus az emberi agy egyik legsérülékenyebb része.
Közlekedési balesetek, időskori mentális zavarok és epilepsziás betegség esetén
gyakran mutat anatómiai szerkezetének megváltozásából adódó funkcionális
zavarokat, mely elsősorban a rövid távú és a kontextuális memória deficitjét
mutatja. A vizsgálatok ezeknek a deficiteknek a részletes feltárását célozzák.

Speciális műszerek, labor:
▪ Noldus Technology Etho Vison automatikus nyomkövető rendszer; komputer

által létrehozott virtuális navigációs feladathelyzet
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