
23

Magyar Tudomány • 2016/1

22

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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2014). Az így előállított sejtmanipulátorról 
elektronmikroszkópos felvétel látható az 1.a 
ábrán. A struktúrák előállítását követően 
mind a sejtek (K562 sejtvonal), mind a mik-
romanipulátorok felületét biokémiai úton 
kezeltük. A mikroeszköz felületét sztreptavi-
dinnel, a sejtek felületét biotinnal vontuk be. 
Ez az eljárás tette lehetővé, hogy a manipulá-
torok és a sejtek nagy hatékonysággal összera-
gadjanak, ahogy az 1.b ábrán megfigyelhető.

A 6 szabadsági fokú mozgatás megköve-
teli, hogy legalább három ponton egymástól 
függetlenül mozgatni tudjuk a mikromanipu-
látort. Ezt hagyományos, egy csapdával mű-
ködő optikai csipesszel nem lehet megvalósí-
tani, ezért holografikus eljárást alkalmaztunk. 
A holografikus optikai csipesz a hagyományos 
technika kiterjesztése, melynek során tetszőle-
ges számú (jellemzően néhányszor tíz) pont-
ra tudjuk a fényt egyidejűleg fókuszálni, és 
ezeket egymástól függetlenül tudjuk irányíta-
ni. A több nyalábot speciális eszköz – térbeli 
fénymodulátor (SLM) – segítségével állítjuk 
elő, melynek aktív felületén megjelenő fázis-
kép vagy hologram határozza meg a csapdák 
számát és helyzetét. Holografikus optikai csi-
pesz alkalmazásával meg tudtuk valósítani a 
6 szabadsági fokú mozgatást (Vizsnyiczai, 
2013).

A forgatással kiterjesztett manipuláció 
lehetőségeinek bemutatására fluoreszcensen 
jelölt egyedi sejtek háromdimenziós szerke-
zetét határoztuk meg úgy, hogy a feloldás 
minden irányban a laterális feloldással legyen 
azonos. Általánosságban igaz, hogy a mikro-
szkópok feloldása az optikai tengely (a meg-
figyelés iránya) mentén sokkal rosszabb, mint 
laterálisan. Azonban, ha különböző irányú 
felvételeket össze tudunk illeszteni, akkor ez 
a probléma megszüntethető. A sejtek három-
dimenziós leképezését úgy valósítottuk meg, 

hogy a mikromanipulátor segítségével a sejtet 
az optikai tengely mentén lépésekben moz-
gattuk, és minden lépésben egy felvételt ké-
szítettünk. Egy sorozat elkészítése után a sej tet 
elforgattuk (itt kihasználtuk, hogy tet szőlege-
sen tudjuk orientálni a sejteket), majd újabb 
felvételsorozatot készítettünk. A különböző 
irányból kapott adatokat számítógé pes algo-
ritmussal összeillesztettük. A 2.a ábrán jól 
megfigyelhető az optikai tengely mentén 
fellépő elnyújtottság. A 2.b ábrán lát ható, 
hogy a különböző irányú felvételek egyesíté-
se után a struktúra megnyújtottsága meg-
szűnt, a feloldás az optikai tengely mentén 
megegyezik a laterális irányú feloldással.

Összegezve, a fotopolimerizációval előál-
lított sejtmanipulátorhoz sikeresen rögzítet-
tük a sejteket, majd holografikus optikai 

1. ábra • a – elektronmikroszkópos felvétel a 
fotopolimerizációval előállított manipulátor-
ról; b – az összeragadt sejt és struktúra optikai 
mikroszkópos képe

2. ábra • K562 sejtvonal felvételsorozatokból: 
a – az eredeti; b – különböző irányú felvételek 
összeillesztésével kapott háromdimenziós kép. 
Az optikai tengely a függőleges irányba mutat.

csipesz alkalmazásával sikerült megvalósítani 
6 szabadsági fokú indirekt sejtmanipulációt. 
A manipuláció lehetőségeinek bemutatására 
egyedi sejtek olyan háromdimenziós képét 
állítottuk elő, ahol a feloldás minden irány-

ban megegyezett a mikroszkóp laterális fel-
oldásával. 
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