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Lukács András az ultragyors spektroszkó-
piai módszereket állította csatasorba a fotoliáz 
fehérje kinetikájának megismeréséhez. Erről 
részletesen az ő cikkében olvashatnak.

A mikroorganizmusok közti sejt–sejt 
kommunikáció kémiai jelmolekulák révén 
valósulhat meg. Ezt a jelátvitelt egy mikro-
fluidikai chip segítségével tanulmányozták 
Nagy Krisztina és munkatársai (MTA Szege-
di Biológiai Kutatóközpont). A mikrocsator-

nában a sejteket membrán választja el, ame-
lyen azonban a kémiai jelátvivő anyagok át-
juthatnak. Ilyen módon sikerült több jelát-
vivő ágenst azonosítani különböző baktériu-
mok esetén. Szintén fontos, hogy a chip 
segít ségével antibiotikum gradienst is létre 
lehet hozni, és mikroszkóp segítségével meg 
lehet figyelni a térben változó antibiotikum-
koncentrációnak a baktériumok eloszlására 
való hatását.
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Az életnek talán a legfontosabb jellemzője a 
mozgás. A sejtek tele vannak zsúfolva mozgó 
sejtszervecskékkel, membránokkal és mak-
romolekulákkal, amelyek az élet fenntartásá-
hoz szükséges feladatokat végzik. Ezek rako-
mányt mozgatnak, csatornákat nyitnak, 
szintetizálnak, lebontanak, reprodukálódnak 
stb. Mindezek az élettani funkciók egymásba 
kapcsolódnak, hogy egy mozgásokkal és 
transzportfolyamatokkal teli rendkívül össze-
tett rendszert alkossanak. Mozgások természe-
tesen magasabb szinteken is jelen vannak. A 
szív, a tüdő, a vér és az izmok mind olyan 
szervek, amelyek jól meghatározott, rájuk 
jellemző mozgásokat végeznek.  

Az elmúlt években olyan nemspecifikus 
képalkotó technikákkal vizsgáltuk az élő 

rendszerekben előforduló időbeli mintázato-
kat, amelyek gyakorlatilag minden mozgásra 
és transzportfolyamatra érzékenyek. A mun-
kák célja az élő rendszerekben megfigyelhető 
időbeli mintázatok feltárása és megértése. 
Ezen időbeli mintázatok a mögöttük meghú-
zódó élettani folyamatokat tükrözik. Kifej-
lesztettünk egy olyan új képalkotó módszert 
(szabadalmaztatás alatt), amely lehetővé teszi 
élőlények belső mozgásainak megjelenítését 
(Szigeti et al., 2014). Vizsgálatainkat a szubcel-
luláristól a szervi szintig terjedő széles skálán 
végeztük.

A szabadalmaztatás alatt álló röntgen kép-
alkotási módszerünk segítségével a mérési idő 
és a sugárdózis növelése nélkül a hagyomá-
nyos kép helyett két képet kaphatunk. Ezek 
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közül a fontosabb az új, úgynevezett kineti-
kus kép, amely a lokális mozgások mértékét 
ábrázolja a vizsgált testben. Az újfajta képpel 
a funkcióról árulkodó olyan információ jut 
a diagnózist végző orvos birtokába, amely 
eddig nem volt elérhető. A kinetikus kép és 
a hagyományos kép kontrasztviszonyai gyö-
keresen eltérnek. A kép mozgásalapú kont-
rasztja lehetővé teszi a mozgó szervek vizsgá-
latát. Az eljárás segítségével a jól ismert ha-
gyományos képet is megkapjuk, azonban a 

jelenlegi módszereknél jobb mozgási műter-
mék korrekcióval. 

A klinikai alkalmazáson túl az új tech noló-
giát hasznosítani lehet minden olyan képalko-
tó eljárásban is, ahol átvilágító sugárzást hasz-
nálunk képalkotásra. Fáziskontraszt-mikro-
szkópiával kombinálva a módszer felhasznál-
ható sejtek mozgásának a jellemzésére is. 

Kulcsszavak: celluláris mozgások, szervi mozgá
sok, mikroszkópia, röntgenképalkotás

1. ábra • Az új módszerrel egy kígyóról készí-
tett statikus kép (a) és mozgást mutató kine-

tikus kép (b).

2. ábra • Az új módszerrel egy HEP2-sejtről 
készített  statikus kép (a) és mozgást mutató 

kinetikus kép (b).
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a sejteket az eltoláson túl forgatással (6 szabad-
sági fokkal) is tudjuk manipulálni, úgy, hogy 
a sérülésüket is elkerüljük. Az említett prob-
lémáknak általunk megvalósított megoldása 
a sejtek indirekt manipulációja. Ennek során 
egy speciálisan kialakított mikroeszközhöz 
rögzítjük a sejteket, majd a mikroeszközt 
optikai csipesszel csapdázva indirekt módon 
mozgathatók.

A feladat megvalósításának első lépésében 
kétfotonos polimerizációval előállítottuk a 
mikroeszközt. A fotopolimerizáció során lé-
zerfényt fókuszáltunk SU8 fotopolimerbe, és 
a fókuszt három dimenzióban mozgattuk. 
Utólagos hő- és kémiai kezelés hatására csak 
azok a tartományok maradtak meg, amelye-
ket előzőleg megvilágítottunk (Vizsnyiczai, 

Az optikai csipesz igen széles körben elterjedt 
az élettudományok területén, mivel segítségé-
vel akár egyedi sejtek is vizsgálhatók. A mód-
szer alapja egy nagy numerikus apertúrájú 
fókuszált lézernyaláb, amely képes mikron-
méretű objektumokat három dimenzióban 
csapdázni (Grier, 2003). Optikai csipesz al-
kalmazásával többnyire csak a sejtek helyzete 
manipulálható. Komplex vizsgálatok elvégzé-
se során azonban gyakran nem elegendő 
csupán a helyzetüket kontrollálni, orientáció-
jukat is irányítani kell. A sejtek direkt csap-
dázása során ez korlátozottan vagy egyáltalán 
nem lehetséges. Ráadásul direkt csapdázás 
során erős sugárzás éri a sejteket, ami a károso-
dásukhoz, elpusztulásukhoz vezethet. Kísér-
leteink célja, hogy optikai csipesz segítségével 
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