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KÖSZÖNTŐ 
 
Kedves Kollégák, Kedves Barátaink! 

Köszöntjük a Magyar Biofizikai Társaság XXIV. Kongresszusának 
résztvevőit. A kétévente megrendezett KONGRESSZUS mindig jeles 
esemény a Társaság életében. Most különös hangsúlyt kap a veszprémi 
kongresszus, mivel utoljára ilyen keretek között 2009-ben Pécsett 
találkoztunk. A 2011 évi budapesti EBSA Kongresszus forgatagában 
kevesebb alakalom volt az egymás közötti személyes beszélgetésekre és 
egymás munkájának áttekintésére. Azt reméljük, hogy most Veszprémben 
erre jó alkalmat találunk. A biofizika meglehetősen szerteágazó 
részterületeket foglal magába, ezért nehéz egy-egy ilyen hazai 
kongresszusnak tematikai profilt adni. Nem is ez volt a szándékunk, hanem 
az, hogy a különböző szakterületen tevékenykedő és más-más nemzetközi 
szakmai közösségekbe illeszkedő tagtársaink megismerhessék a hazai 
biofizikai műhelyek tevékenységét, s e tevékenység legfrissebb 
eredményeit. Igyekeztünk jelentősebb hangsúlyt adni a közérdeklődésre 
igényt tartó metodikai eredményeknek, a fiatal kutatók szereplésének és 
egy-egy nemzetközileg jelentős visszhangot kiváltó eredmény 
bemutatásának. A társas programok és Veszprém városának meghitt 
történelmi környezete jó alkalom az informális szakmai beszélgetésekre, 
egymás tevékenységének mélyebb megismerésére és közös kutatási 
programok kialakítására. Bepillantás a rokon területek „titkaiba” sokszor 
szolgál hasznosítható ötletekkel saját munkánkban. 
Most először ad otthont Veszprém az MBFT Kongresszusnak, a jelentkezők 
szép száma, mintegy 130 fő, mutatja az érdeklődést. Reméljük a szakmai 
program, a társas események, a történelmi környezet és rendezők 
gondoskodása nem fog csalódást okozni. 
Szeretettel várjuk a biofizika művelőit és a határterületek képviselőit 2013. 
augusztus 27-30 között Veszprémben, hasznos és kellemes időtöltést 
kívánva minden résztvevőnek.  

 
 
Závodszky Péter         Vonderviszt Ferenc 
az MBFT elnöke    a Szervezőbizottság elnöke 
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PROGRAM 

Augusztus 27. (kedd) 
16:00 – 18: 00 Regisztráció, poszterek kifüggesztése 

18:00 Ünnepélyes megnyitó  
Elnök: Ormos Pál (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 

18:00 Köszöntők 
 Brányi Mária, alpolgármester (Veszprém Megyei Jogú Város) 

Gelencsér András, egyetemi tanár (Pannon Egyetem) 
Závodszky Péter, az MBFT elnöke 

18:20 Ernst díjak átadása 

18:30 Plenáris előadás 
 Vörös János (ETH Zürich) 

Mikro- és nanotechnológiai eszközök és lehetőségek az orvos-biológiai 
kutatásban 

19:30 Állófogadás 

Augusztus 28. (szerda) 

   9:00 Plenáris előadás   
 Elnök: Závodszky Péter (MTA TTK Enzimológiai Intézet) 

Szöllősi János  (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) 
Kezelési támadáspontként felhasználható molekulák dinamikája és 
kölcsönhatásai a sejtmembránban 

  9:40 Kávészünet 

10:00 I. Szekció: Biológiai membránok, ioncsatornák és membránfehérjék  
Elnök: Szöllősi János (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) 

10:00 Szilágyi Orsolya (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet), Ernst-díjas előadás 
A PSD-95 szerepe a Kv1.3 ioncsatorna immunológiai szinapszisban való 
feldúsulásában 

10:20 Szántó G. Tibor (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) 
A nyitott állapotban rögzített aktivációs kapu módosító hatása a Shaker-IR 
kálium csatornák C-típusú inaktivációból való visszatérésére 

10:40 Pethő Zoltán Dénes (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) 
Mesenchymalis őssejtek hatása T-lymphocyták proliferációjára és a Kv1.3 
ioncsatornára 
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11:00 Kis Mariann (SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) 
Intracitoplazma membrán kialakulásának vizsgálata fotoszintetizáló 
baktériumokban 

11:20 Takáts-Nyeste Annamária (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék) 
Liposzómák szilárd felület menti kiszakadásának szimulációja 

11:40 Herczeg Kata (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) 
Izoniazid tartalmú liposzómák előállítása és vizsgálata 

12:00 Miloslav Korbel (BioTech a.s.) 
Smart Tools for Cellomics 

12:20 Ebéd 

13:30 II. Szekció: Orvosfizika, sugárbiológia és radioökológia 
Elnök: Fidy Judit (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) 

13:30 Madas Balázs Gergely (MTA Energiatudományi Kutatóközpont), Ernst-díjas 
előadás 
A radonleányelemek mutagén hatásának numerikus modellezése 

13:50 Sáfrány Géza (OSSKI) 
Lokális röntgen sugárzás hatásának vizsgálata a vér-agy gát 
áteresztőképességére in vivo és in vitro modellekben 

14:10 Lumniczky Katalin (OSSKI) 
Mitokondriális károsodások az agyban kis dózisú ionizáló sugárzás hatására 

14:30 Csige István (ATOMKI) 
A radonkoncentráció változásai a felszínalatti természetes környezetünkben 

14:50 Somlai János (Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet) 
Radon, és radontól származó sugárterhelés a Tapolcai barlangrendszerben 

15:10 Osváth Szabolcs (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) 
Új dinamikus röntgen képalkotó eljárás 

15:25 Szigeti Krisztián (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) 
Májdaganatok statisztikus parametrizációja egérmodellben NanoSPECT/CT-
vel 

15:40 Kávészünet 

16:00 – 18:00 Poszter szekció 

17:20 – 18:20 MBFT Molekuláris Biofizikai Szekció ülése 
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18:20 Várséta 

19:00 Vacsora (Tapó Fogadó) 
 

Augusztus 29. (csütörtök) 

  9:00 Plenáris előadás  
Elnök: Simon István (MTA TTK Enzimológiai Intézet)  

Dér András (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 
Hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete a fehérjék 
konformációját? 

  9:40 Kávészünet 

10:00 III. Szekció: Modern biofizikai módszerek  
Elnök: Dér András (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 

10:00 Csúcs Gábor (Light Microscopy and Screening Center, ETH Zurich) 
Strukturált megvilágításon alapuló szuper-felbontás: lehetőségek és 
problémák 

10:25 Szabó Bálint (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék) 
Számítógépes látással detektált egyedi sejtek válogatása 

10:45 Kardos József (ELTE TTK Biokémia Tanszék) 
Új perspektívák a CD spektroszkópiában: a fehérjék másodlagos 
szerkezetétől a fold meghatározásáig 

11:05 Szalontai Balázs (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 
 A kazein micellák szerkezete  

11:25 Szöllősi Gergely János (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék) 
Ősi genomok géntartalmának meghatározása a fajfa és génfák közös 
rekonstrukciójával 

11:45 Deák Róbert (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék) 
A fehérjék belső súrlódásának meghatározása MD szimulációk segítségével 

12:00 Elodie Ly-Morin (HORIBA Scientific) 
Biophotonics solutions to explore the Bio-Nano World 

 
12:20 Ebéd 
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13:30 IV. Szekció: Makromolekuláris biofizika 
Elnök: Nyitrai Miklós (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) 

13:30 Bankó Sarolta (MTA SZBK), Ernst-díjas előadás 
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata 

13:50 Lukács András (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) 
BLUF domén fehérjék vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel 

14:20 Gráczer Éva (MTA TTK Enzimológiai Intézet) 
A doménzáródás és a katalitikus mechanizmus összefüggései a dimer 
Thermus thermophilus 3-izopropilmalát dehidrogenáz (IPMDH) esetén 

14:40 Szilágyi András (MTA TTK Enzimológiai Intézet) 
A csuklómozgások funkcionális szerepe szegmenscserélt fehérjékben 

15:00 Schay Gusztáv (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) 
A hsRad51-ssDNS filamentum szerkezeti stabilitása 

15:20 Huszár István Norbert (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézet) 
Nem-egyensúlyi folyamatok hidrofil polimer - víz határfelületen 

15:40 Mártonfalvi Zsolt (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézet) 
Egyedi titinmolekulák alacsony erőknél mért szerkezeti dinamikája: egy 
lehetséges mechanoszenzor funkció 

16:00 Kávészünet 

16:30 – 18:30 Poszter szekció  

17:00 – 18:00 MBFT elnökségi ülés  

18:30 Balatonfüred borkóstoló (Koczor Pincészet); buszok indulása 

 

 Augusztus 30. (péntek) 

9:00 V. Szekció: Bioenergetika és fotobiológia  
Elnök: Csík Gabriella (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézet) 

9:00 Nagy Gergely (MTA Wigner SZFI), Ernst-díjas előadás 
Fényenergia-konvertáló biológiai membránok szerkezetének és 
dinamikájának vizsgálata neutronszórással 

  



 Program MBFT2013 
 

8 
 

9:20 Groma Géza (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 
Biomolekulák mikrokörnyezetének feltérképezése femtoszekundum 
időfelbontású fluoreszcencia spektroszkópiával 

9:45 Maróti Péter (SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) 
Bakteriális reakciócentrum mint fehérje-modell a nehézfémion-
szennyeződés kimutatására 

10:10 Zimányi László (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 
Hogyan hatnak a Hofmeister sók a bakteriorodopszin és a PYP fotociklusára 

10:40 Kávészünet 

11:00 VI. Szekció: Bioszenzorika és bio-nanotechnológia  
Elnök: Kellermayer Miklós (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és 
Sugárbiológiai Intézet) 

11:00 Horváth Róbert (MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet) 
Nagy érzékenységű optikai szenzorok nanostrukturált bevonatok és élő 
sejtek tanulmányozására 

11:30 Magyar Melinda (SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) 
Stratégiák fotoszintetikus reakciócentrumok szén nanocsövekhez való 
kötéséhez 

11:45 Kozma Péter (Fraunhofer IBMT) 
Hordozható fluoreszcens microarray olvasó helyszíni diagnosztizálásra 

12:00 Nagy Krisztina (MTA SZBK Biofizikai Intézet) 
 Bakteriális kemotaxis vizsgálata áramlásmentes mikrofluidikai eszközben 

12:15 Pongor Csaba István (Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézet) 
Metiláció hatása egyedi DNS molekulák nanomechanikai tulajdonságaira 

12:30 Klein Ágnes (Pannon Egyetem, Bio-Nanorendszerek Laboratórium) 
 Polimerizációra képes flagellin alapú kötőfehérjék előállítása 

12:45 Orgován Norbert (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék) 
 Vérből izolált humán monociták adhéziójának vizsgálata OWLS-sel 
 

13:00 Legjobb poszterek díjátadása/Konferencia ünnepélyes zárása  
Elnök: Garab Győző (az MBFT főtitkára) 
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Mikro- és nanotechnológiai eszközök és lehetőségek az 
orvos-biológiai kutatásban  

Vörös János 
Laboratory of Biosensors and Bioelectronics, Institute for 

Biomedical Engineering, ETH Zurich, Switzerland 
 
A félvezető technológia fejlődése jelentősen átalakította a mindennapi 
életünket és a kutatáshoz is új eszközökkel szolgált. Ez az előadás arra 
mutat példákat, hogy a mikro- és nanotechnológia milyen új lehetőségeket 
nyújt az orvos-biológiai kutatásban. 
A plazmonika nem csak egy érdekes nanométer skálán lejátszódó 
jelenségkör, hanem megfelelően alkalmazva új diagnosztikai módszerek 
kifejlesztésére is alkalmas. Plazmonikailag aktív arany membránok 
segítségével követni lehet például az aranyréteg elektrokémiailag indukált 
kristályosodását.[1] Plazmonikai részecskék pedig lehetővé teszik, hogy 
meghatározzuk egy adott sejtben egy specifikus szekvenciával rendelkező 
mRNS mennyiségét PCR használata nélkül.  
Félvezetőtechnológiával készített nanopórusos membránok alkalmasak 
olyan stabil lipid kettősrétegek létrehozására, amelyek segítségével 
lehetőség nyílik ion csatornák heteken keresztül történő monitorozására.[2] 
A nanotechnológia segítségével olyan eszközöket is készíthetünk, amelyek 
alkalmasak arra, hogy sejtekkel, vezikulákkal és biomolekulákkal a saját 
skálájukon tudjunk kölcsönhatásba lépni. A FluidFM (Fluid Force 
Microscope) egy olyan atomierő mikroszkóphoz csatolt „nano” tű amivel 
sejteket lehet beinjekciózni, mozgatni, és rajtuk méréseket végezni anélkül, 
hogy különösebben károsodnának. [3-5] 
A bioelektronika területén is hasonlóan ígéretes a fejlődés: 
Mikrotechnológiával előállított, nyújtható és biokompatibilis elektróda 
hálózatokat a gerincvelőre helyezve, az intakt neuronok direkt 
stimulálásával lehetőség nyílik gerincsérült, mozgásképtelen emberek 
rehabilitációjára.  
Ezekkel a példákkal nem csak a mikro- nanotechnológia alkalmazási 
lehetőségeit szeretném érzékeltetni, hanem remélhetőleg új ötleteket, újfajta 
kísérleti lehetőségeket is ébresztek a hallgatóságban.  
References 

1. A.B. Dahlin, et al., Nano Letters (2011), 11 (3), 1337-1343. 
2. K. Sugihara et al.; ACS Nano, 4, 5047-5054 (2010) DOI: 10.1021/nn100773q. 
3. A. Meister, et al., Nanoletters 9(6), 2501-2507, 2009. 
4. P. Dörig, et al. Appl.  Phys. Lett., 97:2, 023701, 2010. 
5. R. Grüter, J. Vörös, T. Zambelli; Nanoscale (2012) DOI:10.1039/C2NR33214K 

E1 
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Kezelési támadáspontként felhasználható molekulák 
dinamikája és kölcsönhatásai a sejtmembánban 

Szöllősi János, Nagy Péter és Vereb György 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, OEC, Debreceni Egyetem  

 
Gyógyszer támadáspontként is jól alkalmazható receptor tirozinkinázok 
asszociációs mintázatának megváltozása fontos szerepet játszik a 
növekedési faktorok által kiváltott jelátvitel beindításában. Az epidermális 
növekedési faktor receptor (EGFR) család tagjainak homo- és 
heteroasszociációi diverzé és egyben robusztussá teszik a jelátvitelt.  
Ugyanakkor a család tagjainak kölcsönhatásai más sejtfelszíni fehérjékkel 
mint integrin-béta-1 vagy CD44 (hialoronsav receptor) kritikus 
jelentőséggel bírnak különböző tumorok esetében. A klasszikus 
fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) módosított változatai 
kiváló eszközként szolgálnak ezen molekulák asszociációs mintázatainak 
felderítésére.  
A kétoldali FRET (tsFRET) segítségével három molekula asszociációs 
kapcsolatait lehet felmérni. A tsFRET segítségével megállapítottuk, hogy 
az integrin-béta-1 asszociációja az Erbb2 molekulával interferált az ErbB2 
molekulák homoasszociációjával.  
A homoasszociált aggregátumok (klaszterek) méretének megállapítására 
áramlási citometriás homo-FRET módszert alkalmaztunk, és 
megállapítottuk, hogy az ErbB2 sokkal nagyobb homoklasztereket képez 
mint az ErbB1, és az ErbB2 aktiváltsága (foszforiláltsága) fordítottan 
arányos a klaszter mérettel.  
Az ErbB fehérjék heteroasszociátumainak összetételét FRET szenzitizált 
akceptor kioltás (FSAB) módszer segítségével vizsgáltuk, és az 
ErbB1/ErbB2 összetételt kvantitatíve meghatároztuk.  
A módosított FRET módszereket fluoreszcens keresztkorrelációs 
módszerekkel egészítettük ki, és így a dinamikailag együtt diffundáló 
heteroklaszterek összetételét is meg tudtuk határozni.  
A biofizikai technikák kombinációjával vizsgálva a CD44 és ErbB2, 
valamint az integrin-béta-1 és ErbB1 kölcsönhatásokat, sikerült felderíteni 
az antitest (trastuzumab) kezelés elleni rezisztencia egyik lehetséges okát 
emlőtumorok esetén, valamint megjósolni a sugárrezisztencia 
kialakulásának valószínűségét emberi glioblasztómák esetében.  

Támogatók: REG_EA_09-1-2009-0010, TAMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-
2012-0025, OTKA K75752, NK101337. 

E2 
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PSD-95 szerepe a Kv1.3 ioncsatorna 
immunológiai szinapszisban való feldúsulásában 

Szilágyi Orsolya1, Boratkó Anita2, Panyi György1,  
Hajdu Péter1 

Debreceni Egyetem, Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet1 és Orvosi Vegytani Intézet2 

 
Az adaptív immunválasz kialakulásának egyik kulcslépése az 
immunológiai szinapsis (IS) létrejötte a T-limfociták és az antigén 
prezentáló sejtek között. Számos fehérje, többek között a Kv1.3 feszültség 
kapuzott ioncsatorna is felhalmozódik az IS-ben, azonban a transzlokáció 
mechanizmusa ismeretlen. A PSD-95 és a SAP97 két adapter fehérje, 
melyek a a Kv1 csatornák polarizált sejtfelszíni expresszióját szabályozzák 
neuronokban.  Ezért megvizsgáltuk, hogy ez a két fehérje képes-e a Kv1.3 
ioncsatornák IS-beli átrendeződését befolyásolni. Kimutattuk, hogy mind a 
PSD-95 és mind a SAP97 kifejeződik Jurkat T sejtekben és kölcsönhatnak 
a Kv1.3 ioncsatorna C-terminálisával. Ezt a kölcsönhatást sikerült az alábbi 
módszerekkel megakadályoznunk: 1) Jurkat sejtekben expresszáltunk egy 
C-terminális deléciós mutáns, mGFP jelölt Kv1.3 csatornát, amely nem 
tartalmazza az adapter fehérjék számára szükséges kötőhelyet, 2) 
létrehoztunk két, vad típusú mGFP-vel konjugált Kv1.3 csatornát 
expresszáló Jurkat sejtvonalat, melyek specifikus shRNS-sel történő 
transzdukció hatására nem fejezik ki a PSD-95 vagy pedig a SAP97 
fehérjét. A C-terminális trunkált ioncsatornát kifejező sejtek, valamint a 
PSD-95-öt nem expresszáló sejtek esetében is azt tapasztaltuk, hogy a 
Kv1.3 csatornák IS-be történő redisztribúciója akadályozva volt: 
szignifikánsan alacsonyabb volt azon szinapszisban lévő T sejtek száma, 
melyek Kv1.3 polarizációt mutattak az IS-ben a kontrollhoz képest, ezen 
kívül a berendeződés nem mutatott időfüggést. Ezzel szemben a vad típusú 
ioncsatornát kifejező, illetve a SAP97-et nem expresszáló sejtekben a 
Kv1.3 nagyobb mértékű, időfüggő berendeződése volt megfigyelhető. 
Mindezek alapján elmondható, hogy a PSD-95 elősegíti/irányítja a Kv1.3 
csatorna IS-ben való feldúsulását, és ezáltal befolyásolja a T sejt aktivációt. 
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A nyitott állapotban rögzített aktivációs kapu módosító 
hatása a Shaker-IR kálium csatornák C-típusú 

inaktivációból való visszatérésére 
Szántó G. Tibor, Zákány Florina, Papp Ferenc, Panyi György 

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet 

 
A Shaker családba tartozó kálium csatornák az N-típusú inaktiváció 
hiányában a lassú, ún. C-típusú inaktivációs mechanizmussal 
inaktiválódhatnak. Korábban bizonyítást nyert, hogy nyitott aktivációs kapu 
mellett intracellulárisan alkalmazott Cd2+ hatására az alegységek 476-os 
pozícióban levő ciszteinje és egy szomszédos alegység 486-os pozíciójában 
található natív hisztidinje között létrejövő Cd2+-híd révén az aktivációs 
kapu még hiperpolarizált membránpotenciálokon sem záródik be. Az 
aktivációs kapu nyitott állapotban való rögzítése befolyásolhatja az 
inaktivációs kapu nyitását, így a csatornák inaktivált állapotból való 
visszatérését. A patch-clamp technika feszültség-zár üzemmódjában, 
inside-out konfigurációban végzett méréseink során a csatornák inaktivált 
állapotból való visszatérésének mértékét hasonlítottuk össze kontroll 
körülmények között és 20 µM Cd2+ alkalmazása mellett. Kísérleteinkben 2 
s hosszúságú, -120 mV-ról +50 mV-ra történő depolarizáló impulzusokat 
alkalmaztunk. Az egyes impulzusok közti idő mindvégig 60 s volt. A Cd2+ 
expozíció kezdetén a csatornák teljes inaktivációja volt megfigyelhető. 
Kontroll körülmények között a csatornák teljes hányada visszatért az 
inaktvált állapotból, ezzel szemben Cd2+ hatására a visszatérő áramhányad 
a Cd2+ expozíció időtartamától függően irreverzibilisen csökkent. Az 
intracelluláris pH-csökkenés a Cd2+ módosító hatását megakadályozta. 
Kísérleteink alátámasztják, hogy az aktivációs kapu záródása alapvető 
feltétele az inaktivációs kapu nyitásának, ezáltal a csatornák inaktivált 
állapotból való visszatérésének.  
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Mesenchymalis őssejtek hatása T-lymphocyták 
proliferációjára és a Kv1.3 ioncsatornára  

Pethő Zoltán Dénes, Mészáros Beáta, Balajthy András, Bartók 
Ádám, Panyi György 

Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet 

 
A mesenchymalis őssejtek (MSC-k) immunszuppresszív hatásuk 

miatt új terápiás alternatívát jelenthetnek számos autoimmun betegség 
kezelésében. Az MSC-k komplex kölcsönhatásban állnak az 
immunsejtekkel, melynek részletei máig sem tisztázottak. Mivel ismert, 
hogy a T-sejtek Kv1.3 ioncsatornái fontosak a lymphocyták aktivációjában 
és proliferációjában, azt feltételezzük, hogy az MSC-k ezen csatornákra is 
hathatnak. Kísérleteinkben egy olyan rendszer kialakítása volt a célunk, 
amely modellezi az MSC-k lymphocyták proliferációjára kifejtett hatásait. 
Ezt követően vizsgálni kívántuk az MSC-k immunszuppresszív hatásának 
különböző mechanizmusait, különös tekintettel a Kv1.3 csatorna 
működésére. 

Kísérleteinkben háromféle rendszert alakítottunk ki a placenta 
eredetű MSC-k és perifériás vérből származó mononukleáris sejtek, illetve 
T-sejtek kölcsönhatásának kimutatására. Mindegyik rendszerben előzetesen 
anti-CD3-mal és anti-CD28-cal konjugált paramágneses gyöngyökkel 
aktivált lymphocyták proliferációját és életképességét vizsgáltuk 
karboxifluoreszcein szukcinimidil észter hígulási esszével, illetve 
propidium-jodid festéssel áramlási citométeren. Emellett az MSC-k által 
termelt szolubilis anyagok Kv1.3 ioncsatornára kifejtett hatását vizsgáltuk 
patch-clamp technikával. 
Eredményeink alapján az MSC-k interferon-gamma kezelése fokozta  a T-
sejtproliferáció gátlását, mely függött a limfociták aktivációjának 
mértékétől. Megállapítottuk, hogy az MSC-k sokrétűen hatnak a limfociták 
osztódására, ami nemcsak a teljes populáció proliferációjának gátlásában 
nyilvánul meg, hanem az egyes osztódási ciklusokban is különbséget mutat. 
Az elektrofiziológiás vizsgálataink szerint az MSC-k felülúszója 
csökkentette az egy T-sejten mérhető maximális Kv1.3 ionáram mértékét, 
illetve hatással volt az ioncsatorna biofizikai tulajdonságaira. Az 
eredmények alapján feltételezhető, hogy az MSC-k immunszuppresszív 
hatásában szerepe lehet egy szolubilis mediátornak, mely gátolja a Kv1.3 
ioncsatorna működését. 
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Intracitoplazma membrán kialakulásának vizsgálata 
fotoszintetizáló baktériumokban 

Kis Mariann, Asztalos Emese, Maróti Péter  
Szegedi Tudományegyetem Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 

 
A Rhodobacter sphaeroides egyike a legősibb és legprimitívebb 
organizmusoknak, amelyek bioenergetikai szempontból alaposan 
tanulmányozottak, emellett megfelelő modell a komplex biológiai 
rendszerek energia átalakításának tanulmányozására. A Rhodobacter 
sphaeroides 2.4.1 baktérium fotoszintetikus membránjának kialakulását és 
visszarendeződését vizsgáljuk a növekedés különböző fázisaiban, szinkron- 
és aszinkron tenyészeteknél és változatos növesztési körülmények között 
(fényintenzitás változtatás, különböző oxigéntartalmú atmoszféra), 
állandósult és kinetikus optikai spektroszkópiát használva, beleértve az 
abszorpció és a bakterioklorofillok gyors fluoreszcencia indukció mérését. 
Eredményeink a következők:  
1. Az 530 nm-nél mérhető abszorpcióváltozás, ami a membrán 
energetizáltsági állapotát mutatja észlelhető sejtciklus-függő illetve 
sejtöregedés- függő változás is. A fiatal sejtek gyors, míg az öreg sejtek 
lassú lecsengési kinetikát mutatnak. A sejtszám periodikus 3 óránkénti 
duplázódását az anorganikus foszfát meghatározás is mutatja.  
2.  A fluoreszcencia indukciós kinetikák rendkívül érzékenyek az 
aerobizálásra. Magas oxigénkoncentráció mellett az intracitoplazma 
membránok visszafejlődnek, oxigénmentes körülmények között pedig újra 
lefűződnek.  A normált változó fluoreszcencia (Fv/Fmax) és a fotokémiai 
sebességkonstans (kI) is csökkenni kezd, miközben a sejteket anaerob 
környezetből aerob környezetbe oltjuk át.   
3.  Míg a perifériális antenna (LH2) mérete kisebb lesz a belső antennához 
viszonyítva (LH1) aerob tenyésztés alatt, a 800/850 arány állandó marad.   
4.  Az Fv/Fmax arány mutat kismértékű változást a sejt öregedése folyamán 
(az öregedő sejtek változó fluoreszcenciája 10%-kal nagyobb a fiatal 
sejtekénél), viszont sejtciklus-függő változást nem. 
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Liposzómák szilárd felület menti kiszakadásának 
szimulációja 

Takáts-Nyeste Annamária, Derényi Imre 
ELTE Biológiai Fizika Tanszék 

 
Lipid membránok szilárd felület menti viselkedése nagy jelentőséggel bír 
mind gyógyászati, mind technológiai szempontból. Annak ellenére, hogy 
egy kísérletileg széles körben tanulmányozott jelenségről van szó, az 
elméleti leírás igen hiányos. Célunk, hogy megértsük azt a folyamatot, 
melynek során a vezikulumok először kitapadnak a felszínre, majd az 
adhézió - amely nem csak a felület és a membrán között, de egymáshoz 
közeli membránfelületek között is létrejöhet – által indukált mechanikai 
feszültség következtében egyszer vagy többször kiszakadnak, végül a 
szilárd felületen kialakul egy lipid kettősréteg.Elméleti megközelítésünk 
során párhuzamosan követjük a spontán póruskeletkezést, a pórusokon 
kiáramló térfogatot és az adhéziós felületek növekedését. Ezek a 
folyamatok túlcsillapított dinamikát követnek és a membránfeszültség 
kapcsolja ezeket össze. 

Ebben az előadásban arra szeretnénk választ adni, hogy az egyes kísérleti 
megfigyelések milyen paraméterek mellett történtek. Az több kísérlet során 
kalap alakú liposzómákat figyeltek meg, ami a szimulációink szerint egy 
igen szűk paramétertartományban fordul elő, és a dinamika szempontjából 
legmeghatározóbb paraméter a felület durvasága. 
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Izoniazid tartalmú liposzómák előállítása és vizsgálata 
Herczeg Kata1, Kósa Nikoletta1, Bősze Szilvia2, Horváti Kata2, 

Módos Károly1, Csík Gabriella1, Szigeti Krisztián1, Voszka István1 

1Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 
2 MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport 

 
Bevezetés: A liposzómák foszfolipid kettősréteggel határolt vezikulák. 
Alkalmazhatóak –többek között- gyógyszerek hatékonyabb, célzottabb 
bejuttatására. Ezáltal csökkenthetőek a toxikus mellékhatások. A 
tuberkulózist a makrofágban túlélni képes Mycobacterium tuberculosis 
okozza. Az antituberkulotikus kezelés során használt izoniazid (INH) máj- 
és vesetoxicitása a minimum 6 hónapos alkalmazás során jelentős lehet.  

Módszerek: Két különböző összetételű liposzómát készítettünk. Az egyik 
dipalmitoil-foszfatidilkolinból (DPPC) előállított liposzóma, a másik 
összetett, dioleoil-foszfatidiletanolamin (DOPE), koleszteril-hemiszukcinát 
(CHEMS) és polietilénglikolhoz kapcsolt disztearoil-foszfatidiletanolamin 
(DSPE-PEG) 5:4:1 arányú keverékéből álló liposzóma. Ez utóbbi irodalmi 
adatok szerint jó hatásfokkal be tud jutni a makrofágokba. Mindkét típusnál 
ultrahangkezeléssel unilamelláris liposzómákat hoztunk létre. Hozzáadtuk 
az INH-t a vezikulákhoz (30:1), majd fényszórás méréssel meghatároztuk a 
vezikulák átmérőjét a készítéskor és 4 valamint 20°C-on történő tárolást 
követően 2 és 7 nap múlva. A gyógyszer vezikulába történő beépülését 
izoterm titrációs kalorimetriával (ITC) vizsgáltuk különböző lipid - INH 
koncentráció arányoknál (30:1 – 3:1). A liposzómákhoz későbbi in vivo 
vizsgálatok végzésének céljából Tl ill. HMPAO segítségével Tc izotópot 
adtunk. 

Eredmények: A DPPC liposzómák esetén az aggregálódás jelentős mind 4, 
mind 20 °C-on. A DOPE:CHEMS:DSPE-PEG liposzómák stabilitása 
mindkét vizsgált hőmérsékleten 7 nap elteltével is megfelelő. Az INH 
beépül mindkét típusú liposzóma membránjába. Az összetett liposzóma 
több kötőhelyet tartalmaz, mint a DPPC liposzóma, valamit a kötési állandó 
is nagyobb. A DPPC liposzómák jelölhetők Tc izotóppal, az összetett 
liposzómák esetén további vizsgálatok szükségesek. A Tl izotópos jelölés 
sikertelen volt. 

Következtetés: Sikerült hatékony liposzómás INH készítményeket 
előállítanunk. 

Pályázati támogatás: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013 
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Smart Tools for Cellomics 
Miloslav Korbel, Daniel Soor 

BioTech a.s.; www.biotech-europe.eu 
 
BioTech-Europe  introduces the new methods and technologies in the fields 
of flow cytometry, cell screening and label free, real time cellular analysis.  

Imaging flow cytometry the Image Stream X Mark II: Cell imaging 
powered by flow – system for basic and clinical research combines the 
strengths of flow cytometry and fluorescent microscopy in a single 
platform, enhancing recent flow cytometry applications and allowing new 
and unique applications based on signal localization. 

Personal cell sorting,  JSAN: Desktop Cell Sorter JSAN is reliable, high 
performance and user friendly platform with very high speed of data 
acquisition and it´s a clear choice of laboratories with the need for both 
excellent analytical and sorting capabilities. 

Flow cytometry based screening system iQue: The revolutionary new 
instrument platform designed to perform high-throughput, multiplexed, 
single-cell analysis on cells or particles in suspension. It utilizes the 
sensitivity and large dynamic range of flow cytometry, to collect 4 
fluorescent measurements and 2 light scatter measurements simultaneously 

Impedance based cell analysis with xCElligence: This technology allows 
label-free and real-time monitoring of cellular processes such as Cell 
Proliferation, Cytotoxicity, Morphology, Adhesion, Viability, Invasion and 
Migration, using electronic cell sensor array technology. Real-time 
monitoring of cellular processes by the xCELLigence Systems offers 
distinct and important advantages over traditional end-point assays. 

Holographic Microscope Holomonitor M3: Cell imaging, Cell Counting, 
Proliferation, Differentiation, Cytotox Assays, Apoptosis, Cell QC, all that 
can be carried out in a real time by creating time lapse based movies in 3D. 
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A radonleányelemek mutagén hatásának numerikus 
modellezése 

Madas Balázs Gergely, Balásházy Imre 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont 

 
Az utóbbi évek számos kísérleti eredménye azt mutatja, hogy a sejtek 
közötti kölcsönhatások jelentősen befolyásolják az ionizáló sugárzás 
biológiai hatását. Mégis kevés olyan elméleti munka született, amely 
szövetszinten modellezné a sugárzás hatásait. E kutatás célja annak 
vizsgálata, hogy a radonleányelemekből származó krónikus sugárterhelés 
sejtpusztulásra gyakorolt hatása hogyan befolyásolja a mutációk 
kialakulását a hörgők hámszövetének sejtjeiben. 

E célból elkészítettük a hörgők hámszövetének egy matematikai 
modelljét, melynek segítségével meghatároztuk az α -részecskékből 
származó sejtszintű terheléseket, illetve sugárbiológiai adatok 
felhasználásával a DNS kettős lánctörések számát és a sejtpusztulási 
valószínűségeket. Feltételeztük, hogy a szövetben a sejtszám állandó, azaz 
a sejtpusztulási gyakoriság növekedése a sejtosztódási gyakoriság 
növekedését vonja maga után. A kialakuló mutációk számát egyenlőnek 
tekintettük a sejtosztódás pillanatában jelenlévő DNS kettős lánctörések 
számának várható értékével, melynek meghatározásánál figyelembe vettük 
DNS-javítás hatását is. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a sejtosztódási gyakoriság 
krónikus sejtpusztulásból származó megnövekedése alapvető 
meghatározója az életben maradt sejtekben kialakult mutációk számának. 
Ez arra utal, hogy sejttenyészeteken végzett kísérletek alapján jelentősen 
alulbecsülhetjük a sűrűn ionizáló sugárzásnak tartósan kitett többsejtű 
élőlényekben keletkező mutációk számát. Egy maximális sejtosztódási 
gyakoriságot feltételezve meghatároztunk egy krónikus, α -sugárzásból 
származó terhelésre vonatkozó küszöb-dózisteljesítményt, amelynél az 
osztódásra képes sejtek nem képesek elég gyakran osztódni ahhoz, hogy 
pótolják az elpusztult sejteket. A hámszövet a hosszú ideig tartó nagy 
dózisteljesítményű terhelésre az osztódásra képes sejtek hyperplasia-jával 
válaszolhat, ezzel növelve regenerációs képességét, ami kulcsfolyamat 
lehet a magas radonkoncentráció által okozott tüdőrák kialakulásában. 

 
Referencia: 
Madas BG, Balásházy I., Radiation and Environmental Biophysics 50 (4), 553-570 
(2011). 
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Lokális röntgen sugárzás hatásának vizsgálata a vér-
agy gát áteresztőképességére in vivo és in vitro 

modellekben 
Sáfrány Géza1, Schilling-Tóth Boglárka1, Walter Fruzsina2, Sándor 

Nikolett1, Mária A. Deli2, Hegyesi Hargita1 
1Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutatóintézet, Molekuláris Sugárbiológia és Biodozimetria Osztály, 

Budapest 
2MTA SZBK Biofizikai Intézet, Molekuláris Neurobiológiai Csoport, 

Szeged 
 
A vér-agy gát morfológiai alapját az agyi mikroerek egy rétegben 
elhelyezkedő endotélsejtjei alkotják. A vér-agy gát különleges 
tulajdonságainak kialakításában és fenntartásában alapvető szerepet 
játszanak az endotélsejteket körülvevő asztroglia sejtek, mikroglia sejtek, 
periciták és idegsejtek. Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy egyszeri 
lokális besugárzásra, a dózistól függően és az állat korától függően hogyan 
változik a vér-agy gát áteresztőképessége. Az in vivo állatkísérletek 
eredményeit kiegészítettük in-vitro (endotél, pericita és asztroglia 
együttenyésztéses) modellen végzett mérésekkel is. 
Az állatokat 100mGy-el vagy 2Gy sugaraztuk be in utero (12 napos 
korban), 10 napos vagy 10 hetes korukban. Egy nappal, egy héttel, egy 
hónappal és hat hónappal később mértük Evans kék festéssel az 
extravazációt, és az ödéma kialakulást. In vitro háromsejtes modellben is 
mértük a besugárzás dózis és időfüggő hatását az endotélsejtek 
áteresztőképességére Na-fluoresceinnel (0,3 kDa), és Evans kék-
albuminnal (67kDa). Az endotélsejtek sejtkapcsoló struktúráit 
immuncitokémiai módszerrel vizsgáltuk, valamint mértük az endotél 
sejtekben a DNS kettőstörések javításának kinetikáját, a dózisfüggő 
szeneszcencia és sejthalál mértékét. 
Eredményeink szerint a kis dózisú besugárzás átmeneti permeabilitás zavart 
okoz, minél korábbi időpontban kapja, az állat a sugárzást annál később 
jelenik meg a vér-agy gát károsodás. A primer sejtekben 24 óra alatt 
teljesen kijavítódnak a DNS dupla lánctörések, még 10Gy egyszeri 
besugárzás után is. A sugárzás hatására pusztuló sejtek miatt a vér agy gát 
áteresztőképességét három, öt nappal a besugárzás után jelentősen megnő.  
Az in-vitro eredmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy már 
100mGy hatására is károsodnak a sejtkapcsoló struktúrák, de csak a 
nagyobb dózisoknál (2Gy, 10Gy) progresszív hatású a sejtek korai 
öregedése és pusztulása.  
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Mitokondriális károsodások az agyban kis dózisú 
ionizáló sugárzás hatására 

Dobos Katalin, Benedek Anett, Takács Szabolcs, Sáfrány Géza, 
Lumniczky Katalin 

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutatóintézet, Budapest 

 
Míg a nagy dózisú ionizáló sugárzás káros agyi mellékhatásai jól ismertek, a 
diagnosztikus vizsgálatok tartományába eső kis dózisú ionizáló sugárzás 
hosszú távú agyi mellékhatásairól lényegesen kevesebbet tudunk. A sugárzás 
okozta mitokondriális károsodások a sugárzás nem-DNS célpontú hatásai közé 
tartoznak, és sérülésük jelentősen befolyásolhatja a sejtek energiaellátását és 
metabolizmusát. Munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a mitokondriális 
légzési lánc enzimjeinek hosszú távú károsodását kis dózisú sugárzás hatására 
az agyban és meghatározzuk, hogy a besugárzáskori életkornak mekkora 
szerepe van a károsodások kialakulásában.  
Tíz napos és 10 hetes egerek fejét besugaraztuk 0,1 és 2 Gy Röntgen 
sugárzással, majd ezt követően 1, 7, 30 és 180 nappal az agyat eltávolítottuk, 
különválasztottuk a cortex, hippocampus és cerebelláris régiókat, és egy 
részükből mitokondriális fehérjeszuszpenziót készítettünk. A légzési lánc 
enzimjeinek aktivitását spektrofotometriai módszerrel mértük. Az agyszövet 
egy másik részéből egysejtes szuszpenziót készítettünk, amelyben 
mitokondrium-specifikus szabadgyököket mértünk áramlásos citometriával.  
A korai időpontokban tendencia-szerű változások nem mutathatóak ki sem az 
enzimaktivitásokban sem a szabadgyökök szintjében. A késői időpontokra, 1 és 
6 hónappal a besugárzás után az I és III Komplexek aktivitása a sugárzás 
hatására dózisfüggően csökken mind a fiatal, mind a felnőtt egerek esetében, 
különösen a cortex és hippocampus régiókban. A 10 hetes korban besugarazott 
egerek hippocampusában a besugárzás utáni 7 napon a II, III és IV komplexek 
aktivitása szignifikánsan megemelkedik 0,1 Gy hatására. A mitokondriális 
szabadgyökök sugárzás indukálta változása nincs összhangban az 
enzimaktivitásokban bekövetkezett változásokkal. 
A sugárzás károsítja a légzési lánc enzimeinek a működését, és ezek főleg 
késői hatásokként jelentkeznek. Annak ellenére, hogy a csökkent 
enzimaktivitások fokozott szabadgyök képzésre utalnak, nem tudtunk 
szignifikánsan megemelkedett szabadgyök mennyiséget kimutatni az általunk 
használt módszerrel. Ezért munkánkban a sugárzás okozta krónikus 
mitokondriális oxidatív stressz további vizsgálatára és az enzimaktivitások 
hátterében álló molekuláris mechanizmusok tanulmányozására koncentrálunk. 
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A radonkoncentráció változásai a felszínalatti 
természetes környezetünkben 

Csige István 

MTA Atomki, H-4001 Debrecen, P.O. Box 51. Hungary, 
csige.istvan@atomki.mta.hu 

A lakosság természetes forrásokból származó sugárterhelésének 
legnagyobb hányadát a kőzetekben, talajokban állandóan termelődő, és 
onnan az ember környezetébe kerülő sugárzó nemesgáz, a radon 
bomlástermékeinek belégzése adja. A kiemelkedően nagy radontartalmú 
helyek a tüdőrák kockázatának jelentős növelésével valós veszélyt 
jelentenek a tartósan ott tartózkodókra. Ezért nagy jelentősége van annak, 
hogy megismerjük a radon gáz természetes környezetünkben való 
előfordulásával, keletkezésével és transzportjával kapcsolatos alapvető 
törvényszerűségeket. Az előadásban, az elmúlt évtizedekben az MTA 
Atommagkutató Intézetben végzett méréseinkkel szemléltetve, bemutatom 
a radon mennyiségi változásait, jellemző traszportfolyamatit a földalatti 
pórusterekben, barlangokban, mélységi vizekben, neves gyógyfürdőinkben 
és talajokban. 
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Radon, és radontól származó sugárterhelés a Tapolcai 
barlangrendszerben 

Somlai János1, Kopek Annamária2, Szeiler Gábor1, Kovács Tibor1, 
Várhegyi András3 

1Pannon Egyetem, radiokémiai és Radioökológiai Intézet, Veszprém 
2 Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Csopak 

3 Mecsek-ÖKO Zrt, Pécs (Hungary) 
 

A potenciálisan magas radonkoncentrációjú földalatti munkahelyeken 
szigorú előírások vannak a dolgozók radontól származó sugárterhelésére 
vonatkozólag. A legújabb nemzetközi ajánlások, illetve a hazai előírások 
1000 Bq/m3 éves átlagban határozzák meg a cselekvési szintet.  A Tapolcai 
barlangrendszer a Tapolcai Tavasbarlang, a Tapolcai Gyógybarlang, illetve 
a feltárás alatt álló Berger Károly barlang részre bontható. Mindhárom 
részben magas, az 1000 Bq/m3 határértéket jelentősen meghaladó éves 
átlagos radonkoncentrációval kell számolni, így ezek sugárveszélyes 
munkahelyekké lettek nyilvánítva, és előírták az itt dolgozók radontól 
származó sugárterhelésének mérését.  
Munkánk során a tavasbarlangban és a gyógybarlangban több éven át 
vizsgáltuk a radonkoncentráció havi változását, illetve az itt dolgozók 
sugárterhelését. Különösen a nyári hónapokban magas (10 000 Bq/m3 
értéket is meghaladó) radonkoncentrációt mérhetünk. A rövid látogatási idő 
miatt a látogatóknak ez nem jelent mérhető sugárterhelést, de az ott 
dolgozók esetén nem egy esetben az éves sugárterhelés meghaladta a 
sugárveszélyes munkahelyekre vonatkozó dóziskorlátot.  
A gyógybarlangban a kezelt betegek sugárterhelése, különösen a nyári 
időszakban már jól mérhető. Ugyanakkor a radon légzőszervekre gyakorolt 
(egyesek által feltételezett) pozitív hatását nem sikerült kimutatnunk. A 
Berger Károly barlangban végzett előzetes mérések eredményei 
figyelmeztetik a barlangkutatókat, hogy önként vállalt munkájuk során 
jelentős sugárterheléssel kell számolniuk. 
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Új dinamikus röntgen képalkotó eljárás 
Szigeti Krisztián, Osváth Szabolcs 

Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet   
1094 Budapest, Tűzoltó u 37. 

 
Olyan új eljárást fejlesztettünk ki, amely képes a jelenleg is használt 
képalkotó rendszerek módosításával az élő szervezetek élettani 
folyamatairól árulkodó belső mozgásokat megjeleníteni. A 
szabadalmaztatás alatt álló módszer segítségével a mérési idő és a 
sugárdózis növelése nélkül a hagyományos kép helyett négy képet 
kaphatunk. Ezek közül a legfontosabb az új úgynevezett dinamikus kép, 
amely a lokális mozgások mértékét ábrázolja a vizsgált testben. Az újfajta 
képpel, a funkcióról árulkodó olyan információ juthat a diagnózist végző 
orvos birtokába, ami eddig nem volt elérhető. A dinamikus kép és a 
hagyományos kép kontrasztviszonyai gyökeresen eltérnek. A kép mozgás 
alapú kontrasztja lehetővé teszi a mozgó szervek és szövetek (például szív, 
tüdő) kontrasztanyag nélküli vizsgálatát. Természetesen az eljárás 
segítségével a jól ismert hagyományos képet is megkapjuk, azonban a 
jelenlegi módszereknél jobb mozgási műtermék korrekcióval. A további két 
kép az eddig említett képek mérési hibájára ad a jelenleg elérhető 
módszereknél tökéletesebb becslést. 
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Májdaganatok statisztikus parametrizációja 
egérmodellben NanoSPECT/CT-vel 

Veres D.1, Máthé D.2, Horváth I.1, Futó I.1, Szigeti K.1 
1Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 

2CROmed Kft, Bubapest 
 
Célunk volt a máj SPECT képalkotását szolgáló egyszerű és kvantitatív 
adatelemzési megoldás kifejlesztése. Ezen belül egy olyan SPECT/CT 
protokoll megalkotását terveztük, amely a daganatos májban a Kupffer-
sejtek megváltozott funkcióján keresztül mutatja a daganat jelenlétét. 
További céljaink közé tartozott olyan statisztikai paraméterek keresése, 
amelyek az aktivitás-eloszlás alapján szemi-kvantitatív esetben is képesek 
jelezni daganatos sejtek jelenlétét. A máj Kupffer-sejtjeinek jelölését, 
fagocitafunkciójukat kihasználva, nanoméretű aggregált albuminnal 
(MAA) végeztük intravénásan. Méréseink során egereknek egy egészséges 
kontroll csoportját, egy dietil-nitrózaminnal indukált hepatocelluláris 
carcinomás csoportját (HCC) és egy melanóma xenografttal rendelkező 
csoportját (HM) vizsgáltuk. A kisállat SPECT/CT rendszerrel végzett 
képalkotás során a SPECT-hez 99mTc-MAA-t, a CT képek létrehozásához 
eXIA160 kontrasztanyagot használtunk. A máj szegmentációját Otsu 
algoritmussal végeztük. A szegmentáció után kiszámítottuk a máj 
radiokatív térfogatát, a teljes májaktivitást, valamint az aktivitáseloszlás 
ferdeségét és csúcsosságát. A validáláshoz  az ex vivo májtömegeket 
használtuk fel. A SPECT/CT képeken a radiofarmakon hideg-göbökként 
megjelenő dúsuláshiánya mindegyik HCC állat esetén megfigyelhető volt, 
amíg a HM és kontroll csoportokban ez nem volt látható. Azonban a 
számított radiofarmakon-felvétel mértéke, a ferdeség és a csúcsosság 
szignifikánsan eltért a különböző csoportokban. Összefoglalásként 
kijelenthetjük, hogy egy új 99mTc-MAA alkalmazási lehetőséget sikerült 
megalkotni, amely egy egyszerű és hatékony módot ad a máj hideg-
göbeinek kimutatására, valamint megmutathatja daganatos sejtek jelenlétét 
a máj Kupffer-sejtjeinek patológiás eloszlása alapján. 
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Hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete 
a fehérjék konformációját? 

Dér András 
MTA SZBK Biofizikai Intézet 

 
Ha az élőlények makromolekuláit körülvevő víz “szerkezete” (H-
kötéseinek a hálózata) valamilyen külső ok (pl. oldott sók jelenléte) miatt 
megváltozik, az hatással van a fehérjék szerkezetére és működésére is. 
Összefoglaló néven – felfedezőjükről - Hofmeister-effektusoknak nevezik 
az ezzel összefüggő jelenségeket. Hofmeister 1888-ban sorba rendezte a 
hatásért elsősorban felelős anionokat aszerint, hogy milyen hatékonysággal 
csapják ki a globuláris fehérjéket:   

SO4
-- > F- > CH3COO- > Cl- > Br- > I- > ClO4

-, SCN- 
A Cl- ionnak a legkisebb a hatása, a sorban tőle balra elhelyezkedőket 
kozmotropoknak nevezik (hatásuk: fokozott aggregáció), jobbra pedig a 
kaotropok találhatók (csökkent aggregáció). Később ugyanezt a sort találták 
a fehérjeaktivitásra is: a kozmotropok általában stabilizálnak és növelik az 
enzimaktivitást, a kaotropok pedig ellenkezőleg, de esetenként éppen 
fordítva van. Többek között az ilyen kivételek miatt sokáig nem volt 
egységes elmélete a Hofmeister-effektusoknak.  
Nemrégiben kidolgozott elméleti modellünk - a víz-fehérje határfelületi 
feszültség anionfüggését feltételezve – kvalitatív magyarázatot ad a 
legkülönbözőbb Hofmeister-hatásokra. Az előadás az elmélet rövid 
ismertetése után - annak jóslatait kísérleti és elméleti eszközökkel vizsgálva 
– egy-egy példán keresztül azt kívánja bemutatni, hogy a kaotrop illetve 
kozmotrop sók milyen mechanizmuson keresztül befolyásolják a vizsgált 
fehérjék szerkezeti dinamikáját. Megmutatjuk, hogy a határfelületi 
feszültség és a fehérje szerkezeti stabilitása közötti összefüggés közvetlenül 
összekapcsolható a fehérje konformációs fluktuációival, továbbá, hogy a 
Hofmeister-aktív sók hatással vannak a fehérjék nagy 
konformációváltozással járó reakcióira. Az eredmények a fehérje-víz 
határfelületnek a fehérjék szerkezetében és működésében betöltött 
meghatározó szerepére hívják fel a figyelmet. 
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Struktúrált megvilágításon alapuló szuper-felbontás: 
lehetőségek és problémák 
T. Schwartz, J. Hehl, G. Csúcs 

Light Microscopy and Screening Center, ETH Zurich 
 
A biológiai képalkotásban egyre nagyobb szerepet játszanak a 
hagyományos fénymikroszkópok felbontását jelentősen megnövelni képes 
úgynevezett szuper-felbontás módszerek. Ezek egyike a struktúrált 
megvilágításon alapuló SIM (Structured Illumination Microscopy). 
Előadásomban ismertetem a módszer elméleti alapjait illetve 
összehasonlítom a hasonló metódusokkal. A továbbiakban példákkal 
kívánom illusztrálni a módszerelőnyeit és lehetőségeit, de kitérek az 
problémákra és nehézségekre is. 
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Számítógépes látással detektált egyedi sejtek válogatása 
Salánki Rita 1,2,3, Orgován Norbert 2,3, Péter Beatrix 2, Sándor Noémi 

5, Bajtay Zsuzsa 4, Erdei Anna 4,5, Róbert Horváth 2, Bálint Szabó 3 

1 Molekuláris és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Pannon Egyetem 

2 MTA-TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 

3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Fizika Tanszék 

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Immunológia Tanszék 

5 MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport 
 

Az utóbbi néhány évben az élő egyedi sejtek izolálása, automatizált 
válogatása az ezt követő egysejtes DNS, RNS vagy fehérje vizsgálatok 
céljából vált szükségessé. A molekuláris sejtbiológia és a rákkutatás 
aktuális technikai és biofizikai kihívása ez: világszerte komoly érdeklődés 
övezi a probléma megoldását célzó eszközöket. Az általunk kifejlesztett 
számítógép-vezérelt mikropipetta segítségével a digitális mikroszkópos 
képeken szoftverrel (vagy manuálisan) detektált, Petri csészében lévő 
sejteket egyenként tudjuk manipulálni és válogatni. Vizsgálataink során 
számos emlős sejttípus, köztük egér- és emberi, kötőszöveti, idegi, és 
vérsejtek használatával demonstráltuk a módszer széleskörű 
használhatóságát. Mikrostruktúrák felületén a szuszpenzióban lévő sejtek 
rögzítését és válogatását is lehetővé tettük. A sejtek fáziskontraszt és/vagy 
fluoreszcens képük alapján kerülnek kiválasztásra a Petri csésze egy 
tetszőleges területének beszkennelése után. A válogatást egy 70 µm 
apertúrájú üveg mikropipetta végzi 0.1-1.0 sejt/mp rátával. A sejteket a 
mikropipetta PCR csövekbe vagy üveg fedőlemezre képes helyezni 
egyesével 0.4-0.7 µl-es cseppekben. Az üveg fedőlemezen lévő cseppekben 
az egyedi sejtek nagy felbontással vizsgálhatók a válogatás után azonnal. A 
technika alkalmas az egyedi sejtek adhéziós erejének automatizált mérésére 
is a mikropipettában és körülötte kialakuló áramlási tér off-line 
szimulációjával. Humán monocita sejtek különböző fehérjebevonatokhoz 
történő kitapadását vizsgáljuk így. A módszer rutinszerűen alkalmazható 
egyedi sejtek izolálásához egysejtes DNS, RNS vagy fehérje analízis 
előkészítésre, illetve ritka sejtpopulációk válogatására.  
A munkát az MTA Lendület program támogatta. 
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Új perspektívák a CD spektroszkópiában: a fehérjék 
másodlagos szerkezetétől a fold meghatározásáig 

Kardos József1, Frank Wien2, Micsonai András1 

1ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék, 2SOLEIL, French 
National Synchrotron Facility, Gif-sur-Yvette, Franciaország 

 
 A cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia a fehérjék oldatbeli 
szerkezetének vizsgálatára leggyakrabban használt kiroptikai módszer. A 
peptidkötések távoli-UV tartományban mérhető CD spektruma érzékenyen 
függ a polipeptidlánc másodlagos szerkezetétől, így alkalmas annak 
meghatározására. A módszer nagy fontosságot nyer akkor, amikor nincs, 
vagy korlátozott a lehetőség nagyfelbontású szerkezetmeghatározó 
technikák használatára (Röntgen krisztallográfia, NMR spektroszkópia), 
mint például a fehérjeaggregáció és amiloidképződés vagy a 
membránfehérjék esetében. A szerkezetbecslés alapját az a feltételezés 
adja, hogy a CD spektrum a fehérjemolekulát felépítő másodlagos 
szerkezeti elemek tiszta bázisspektrumainak lineáris kombinációjaként 
állítható elő. A 70-es évektől kezdve számos algoritmus jelent meg a 
másodlagos szerkezet CD spektrumból történő predikciójára, amelyek 
általában jól becsülik az α -hélix tartalmat, azonban korlátozottan 
használhatóak magas β -redős szerkezet tartalom vagy ritka β-szerkezetek 
esetén. A probléma hátterében a β-redős szerkezet spektrálisan is 
megnyilvánuló nagyfokú változatossága áll, amelyet az eddigi 
algoritmusok és referencia adatbázisok nem tudtak megfelelően kezelni, 
illetve átfogni. Új módszerünk, amely figyelembe veszi a β-lemezes 
szerkezet csavarodásának mértékét, pontos becslést ad a fehérjék 
másodlagos szerkezetére, megkülönböztetve a parallel és antiparalell β-
redős szerkezetet is. A módszer által nyújtott többletinformáció alkalmas a 
fehérjék foldjának becslésére, a térszerkezeti motívumokat osztályozó 
CATH besorolás predikciójára, amely ismeretlen térszerkezetű, illetve 
rekombinánsan előállított fehérjék vizsgálatakor nyerhet fontosságot. 
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A kazein micellák szerkezete 
Pilbat Ana-Maria, Nagy Krisztina, Szalontai Balázs 

MTA SZBK Biofizikai Intézet, balazs@brc.hu 
 
A tejfehérjék legnagyobb részét kitevő kazeinek biztosítják az emlős 
újszülöttek csontjainak fejlődéséhez szükséges Ca-foszfát transzportját, 
amely Ca-foszfát önmagában csak igen kis koncentrációban oldódik 
vízben. Azt már igen régen (Schübler, 1818) felismerték, hogy a kazeinek 
oldhatatlan részecskék formájában vannak a tejben, amiket ma micelláknak 
hívunk. A kazein micellák azonban mások, mint pl. egy detergenséi, mert 
belsejük erősen hidratált is. A főleg α- és β-kazeint tartalmazó micellák 
stabilitásához κ -kazeinre is szükség van, ami a micellák felszínén 
helyezkedik el.  A kazein micellák szerkezetének több mint 50 évnyi 
kutatása két, egymással ellentmondásban levő modellhez vezetett: (i) a 
kazeinek először kicsiny, sub-micellákba rendeződnek, és ezekből a kisebb 
egységekből épül fel a végleges micella. (ii) a micella szerveződés 
központjai a Ca-foszfát nano-klaszterek, amikhez több kazein molekula 
kapcsolódik. Egyik modell sem tudta megmagyarázni sem a micellák véges 
méretét, sem a κ -kazein szerepét. Mi egy egészen új, “nanotechnológiai“ 
megközelítést választottunk, amikor a kazein molekulákat szinte egyesével 
adszorbeáltattuk töltött felszínű polielektrolit filmekre. Infravörös 
spektroszkópiával lépésenként nyomon lehetett követni a micellák 
felépülését, illetve a kazeinek szerkezetében a felépülés során bekövetkező 
változásokat. Megmutattuk, hogy a micellák felépülésének valószínű 
sorrendje: Kazeinek hidrofób aggregációja, de szabad negatív foszfoszeril 
csoportokkal, ezeken alakul ki a Ca-foszfát nanoklaszter, ide kötődnek 
pozitív csoportjaikkal a következő kazeinek, amik megint aggregálódnak, 
stb. A micella növekedését a κ-kazein adszorpciója zárja le, mert a κ-kazein 
Ca-foszfát hiányában is tud kötődni az α -kazeinhez, de a κ-kazeinhez már 
sem másik kazein, sem Ca-nano-klaszter nem tud kötődni. A κ-kazeinek ezt 
a tulajdonságukat “lágyabb“, könnyebben deformálódó szerkezetüknek 
köszönhetik, amivel “beborítják“ a micella növekedéséhez szükséges 
kötőhelyeket. 
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Ősi genomok géntartalmának meghatározása a fajfa és 
génfák közös rekonstrukciójával 

Szöllősi Gergely János 
ELTE-MTA "Lendület" Biofizikai Kutatócsoport, ELTE Biológiai Fizika 

Tanszék, Budapest; 
LBBE, CNRS, Université Lyon, Franciaország. 

 
Mára több, mint ezer organizmus teljes genomszekvenciája ismert. Az 
ezekben rejlő evolúciós információ feltárása és azok hasznosítása, élő, ill. 
már kihalt organizmusok rendszerszintű tulajdonságainak megértése a 
kortárs biológia egyik legizgalmasabb kihívása. Bár maguk a 
genomszekvenciák rendelkezésünkre állnak, a genomevolúció 
rekonstrukcióját komplikálja a genomokban található egyes gének 
fragmentált, gyakorta látszólagosan ellentmondásos története. 
Az egyes géncsaládok története ugyanis egyedi topológiával és (a 
szekvenciaváltozás rátáját jellemző) ághosszakkal rendelkező génfával 
jellemezhető. Az egyedi génfák erdejének összehasonlítása és a bennük 
rejlő evolúciós történet megértése csak az ezeket a géneket hordozó fajok 
"történelmének" segítségével lehetséges, ez viszont gyakran ismeretlen. 
Ahhoz tehát, hogy rekonstruáljuk a fajok történelmét és feltárjuk a gének 
történetét, szükséges a kettő kapcsolatának explicit modellezése. Ma az az 
izgalmas helyzet áll fenn, hogy a DNS-szekvenálási technológiák, a 
számítógépes módszerek és erőforrások, ill. az algoritmikai és matematikai 
technikák olyan szintre értek, hogy lehetővé teszik a szerveződés szintek 
közötti összefüggéseinek modellezését. 
A közelmúltban ezt a lehetőséget megragadva olyan módszereket 
fejlesztettünk ki, amelyek a külön-külön kuszának tűnő géntörténetek 
sokaságát egy, a közös fajfa mentén történő evolúciós folyamatként 
szemlélik. 
Több tucat teljes genomszekvencián alapuló adathalmaz segítségével 
megmutattuk, hogy a fajfa és génfák közös rekonstrukciója drámaian 
pontosabb génfákat eredményez, mint a géncsaládokat külön-külön kezelő, 
kizárólag szekvencián alapuló módszerek. Ez azért jelentős felismerés, 
mert pontosabb génfák segítségével az ősi genomok géntartalmáról is 
pontosabb képet kapunk és lehetőség nyílik ősi organizmusok 
rendszerszintű tulajdonságainak, valamint ősi gének közötti interakcióknak 
a meghatározására. 
 
Szöllősi et al. (2012), PNAS 109:17513-8. 
Boussau et al. (2013) Genome Res. 23:323-30 
Szöllősi et al. (2013):Systematic Biology doi: 10.1093/sysbio/syt003  
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A fehérjék belső súrlódásának meghatározása MD 
szimulációk segítségével 

Deák Robert1 és Derényi Imre1,2 
1ELTE-MTA "Lendület" Biofizikai Kutatócsoport, 

2ELTE Biológiai Fizika Tanszék 
 
A fehérjék konformációváltozásának sebességét általában nem csak a 
környezetével való, külső súrlódás befolyásolja, hanem a saját, belső 
súrlódása is. Ez utóbbi jelenség eredetét és jelentőségét még vizsgálják. 
Gyakran a kísérletek során azt tapasztalják, hogy a reakciósebesség 
reciprokát a külső környezet viszkozitása  függvényében egyenessel 
fittelve, nulla külső viszkozitás esetén nullától eltérő értéket ad. Ez az érték 
mutatja a belső súrlódás, vagy belső viszkozitás jelenlétét. Annak 
érdekében, hogy ezt a jelenséget jobban megértsük, molekula dinamika 
szimulációkat végeztünk tripszinre, melyek során a fehérje belső és a 
felületén levő súrlódást külön tudtuk szabályozni. Ezen szimulációk 
eredményeit mutatjuk be, összehasonlítva a tripszin aktivációja során mért 
kísérleti eredményekkel.  

E23 



 Előadások MBFT2013 

33 
 

Biophotonics solutions to explore the Bio-Nano World 
Elodie Ly-Morin 

HORIBA Scientific, France 
 
Biophotonics is one of the most important technologies in the life science 
world. We estimate that more than 75% of the instruments used in this 
market is photonic-technology based. 
Its developments are promising, especially to increase the progress of 
Health (diagnostic, analysis and treatment), the control of the environment, 
the analysis in pharmaceutical and cosmetic research and quality control in 
agri-food … 

Founded nearly 190 years ago, HORIBA Jobin Yvon is one of the world’s 
largest manufacturers of analytical and spectroscopic systems and 
components. It offers a wide range of analytical solutions to investigate 
from cells to tissue, from tissue to molecule and from molecule to atom. 

In this presentation, we will review the following techniques and discuss 
typical applications: 

- Fluorescence spectroscopy 
- Chemical characterization using Raman spectroscopy 
- Label-free interaction analysis using Surface Plasmon Resonance 

imaging 
- Particle Characterization  
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A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének 
vizsgálata 

Sarolta Bankó1, Zsuzsanna Janovics1, Gábor Lente2, Csaba 
Bagyinka1 

1Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
2 Debreceni Egyetem,  Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 

 
A Thiocapsa roseopersicina fotoszintetizáló, bíbor kénbaktériumból 
tisztított membránkötött hidrogenáz enzim egy fémtartalmú fehérje, amely 
a következő, nagyon egyszerű reakciót katalizálja: H2 ⇌ 2 H+ + 2 e-. Az 
enzim autokatalitikus működése már korábban bizonyítást nyert, s 
viszonylag egyszerű vizsgálati módszerek segítségével tanulmányozható. 
Kutatásunk célja elsősorban az, hogy a speciálisan az autokatalitikus 
működés megismerésére, tanulmányozására kidolgozott vékonyréteg 
kísérleti rendszer segítségével az enzimciklus kulcsfontosságú elemeit 
felderítsük. Olyan elméleti modellszámításokat dolgozzunk ki, amelyek 
értelmezik eredményeinket. Ezeket a módszereket laboratóriumunkban 
kifejlesztettük. Eddigi eredményeinkből kiderült, hogy az autokatalitikus 
reakcióban két fehérje hat egymással kölcsön, s a két fehérje kölcsönhatása, 
az autokatalitikus reakció az enzim katalitikus ciklusában, s nem az enzim 
aktivációja során történik. Mindez egy nagyon egyedi és sajátos 
enzimreakciót jelent, melynek tanulmányozásában pillanatnyilag világelsők 
vagyunk. Kísérleti mérések során, a reakció végtermékének telítési értékét 
tanulmányoztuk az enzim koncentrációjának függvényében. Az ezeken az 
eredményeken alapuló modellszámítások segítségével bizonyítást nyert, 
hogy az általunk tanulmányozott reakcióban az autokatalitikus lépés a 
hidrogenáz enzimciklusán belül található. Az elért eredményekre alapozva 
folytatjuk a hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálatát. 
Ennek során olyan további szempontokat veszünk figyelembe, mint a 
hőmérséklet illetve a Hofmeister-sók hatása az aktivitásra, és az 
aktivitásnak a hidrogén gáz koncentrációjától való függése.  
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BLUF domén fehérjék vizsgálata ultragyors 
spektroszkópiai módszerekkel 

Lukács András 
PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 

  
A természetben számos fehérje vesz részt a fény érzékelésében, amelyek 
molekuláris szinten nagyon különböző módon reagálnak a fény 
abszorpciójára. A fotoreceptor fehérjék egyik nagy családját alkotják azok 
a fehérjék, ahol a funkció megvalósításában egy flavin játszik meghatározó 
szerepet. A fotoaktív flavoproteinek családjába tartozik például a fotoliáz 
nevű DNS-javító enzim, a cirkádián ritmus meghatározásában szerepet 
játszó kriptokrómok, vagy a BLUF (Blue light sensing Using FAD) domén 
fehérjék. Ez utóbbiak esetében a kék színű fény érzékelése a fehérje N-
terminálisánál elhelyezkedő flavin adenin dinukleotid (FAD) molekula 
segítségével valósul meg. A legismertebb és legtöbbet vizsgált BLUF 
domén fehérje a Rhodobacter sphaeroides nevű fotoszintetikus 
baktériumban található AppA, amely a transzkripciós regulációban vesz 
részt. Sötétben az AppA hozzákötődik a PpsR nevű transzkripciós 
faktorhoz, intenzív kék színű fény hatására az AppA-PpsR komplex 
disszociálódik lehetővé téve a PpsR DNS-hez kötődését, ezáltal 
megakadályozva a fotoszintetikus rendszer fehérjéinek bioszintézisét. Az 
AppA-val kapcsolatos vizsgálatok célja annak megértése, hogy az N-
terminálisnál elhelyezkedő BLUF doménben végbemenő fotokémiai 
folyamatok, hogyan vezetnek a C-terminálisnál bekövetkező strukturális 
változásokhoz, amelynek eredményeképpen a PpsR leválik az AppA-ról. 
Az AppA működésében két meghatározó folyamat játszik szerepet: az 
FAD-hez közel elhelyezkedő Y21 tirozinról kiinduló elektron transzfer, 
valamint az FAD körül található hidrogénkötés-rendszer átalakulása. 
Munkánk során ezt a két folyamatot vizsgáltuk femtoszekundumos látható 
és infravörös tranziens abszorpció segítségével. 
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A doménzáródás és a katalitikus mechanizmus 
összefüggései a dimer Thermus thermophilus 3-
izopropilmalát dehidrogenáz (IPMDH) esetén 

Gráczer É.a, Szimler T.a, Garamszegi A.a, Palló A.b, Konarev P.c, 
Merli, A.d, Závodszky P.a, Svergun D.c, Weiss M. S.e és Vas M.a 

aMTA, TTK, Enzimológiai Intézet, Budapest; bMTA, TTK, Szerves Kémiai 
Intézet, Budapest; cEMBL, DESY, Hamburg, Németország; dPármai 
Egyetem, Molekuláris biológiai és Biokémiai Intézet, Olaszország; 
eHelmholtz-Centrum Berlin, Makromolekuláris Krisztallográfia (BESSY-
MX), Németország 
 
A szerkezeti domének relatív elmozdulása alapvetően fontos monomer és 
dimer fehérjék működésében egyaránt. A doménflexibilitás molekuláris 
mechanizmusa többnyire még felderítetlen. A homodimer, alegységenkét 
két doménből álló IPMDH kristályszerkezetei rámutattak a doménzáródás 
jelentőségére az IPMDH katalitikus ciklusa során. 
Röntgenkrisztallográfiás módszerrel meghatároztuk a különböző IPMDH-
szubsztrát komplexek szerkezetét. A szubsztrát indukálta konformációs 
változások molekuláris mechanizmusának, valamint az IPMDH által 
katalizált reakció szerkezeti hátterének felderítésére molekuláris grafikai 
analízist végeztünk. A katalízisben résztvevő oldalláncokat alaninra 
cseréltük és a mutánsokat SAXS és FRET módszerekkel vizsgáltuk az 
oldalláncok doménmozgásban betöltött szerepének felderítésére. 
A konzervatív oldalláncok kölcsönhatásai szubsztrátok hatására történő 
megváltozása alapján azonosítottuk a molekula két fő csukló-régióját: a 
csukló 1 az alfa-d és a béta-F, míg a csukló 2 az alfa-h és a béta-E 
szerkezeti elemek között helyezkedik el. Az analízis és a kísérletek 
kimutatták, hogy a MnIPM komplexnek és a kötésében részt vevő 
oldalláncoknak jelentős szerepe van e csukló-régiók irányításában. A 
NADH szubsztrát kisebb mértékben, de szintén részt vesz a domének 
záródásában. A katalízisben résztvevő oldalláncok domének záródásában 
betöltött szerepe rámutat a szerkezet-funkció komplex összefüggéseire. 
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A csuklómozgások funkcionális szerepe szegmenscserélt 
fehérjékben 

Szilágyi András, Závodszky Péter 
MTA TTK Enzimológiai Intézet 

 
A szegmenscserélt fehérjék olyan, sajátos topológiával rendelkező fehérjék, 
amelyek több, hasonló szerkezetű domént tartalmaznak, s e domének egy-
egy szegmensüket kicserélik egymás között. Ezt a fehérjecsoportot 
nemrégiben definiáltuk, miután azonosítottunk 18 olyan fehérjecsaládot, 
melyre a szegmenscserélt topológia jellemző. Szerkezeti és szekvencia-
összehasonlítások révén következtettünk e fehérjék evolúciós 
mechanizmusaira is, megállapítva, hogy többségük valószínűleg 
doméncsere és génfúzió, míg kisebb részük cirkuláris permutáció útján 
keletkezett. A kétdoménes fehérjék között a szegmenscserélt fehérjéknek az 
a különlegessége, hogy doménjeiket nem egy, hanem két peptidszakasz köti 
össze. Bizonyos fehérjékben ezáltal egy kétpontos zsanér jön létre, aminek 
funkcionális szerepe is van: a ligandumkötés a domének záródását váltja ki. 
Vajon van-e jelentősége annak, hogy a zsanér kétpontos? Hipotézisünk 
szerint a kétpontos zsanér nagyobb mértékben korlátozza a domének 
egymáshoz viszonyított mozgásait, s ezáltal alacsonyabb entrópiához vezet, 
mint ha csak egy peptidszakasz (egypontos zsanér) kötné össze a 
doméneket. Mivel a domének záródása entrópiacsökkenéssel jár, kétpontos 
zsanér esetén ez az entrópiacsökkenés kisebb, s ezáltal a ligandumkötés 
szabadentalpiája kedvezőbb lehet, mint ha a zsanér csak egypontos lenne. 
Ezt a hipotézist vizsgáltuk meg számítógépes szimulációk segítségével. Az 
eredmények rávilágítanak arra, hogyan befolyásolja a szerkezet sajátos 
topológiája a funkció és a konformációs dinamika kapcsolatát 
szegmenscserélt fehérjékben. 
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A hsRad51-ssDNS filamentum szerkezete és stabilitása 
Fidy Judit, Borka Bálint, Fekete Melinda, Kardos József*,  

Schay Gusztáv, Tőkési Tamás, 
Semmelweis Egyetem Budapest, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 

 1084 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK, Biokémiai Intézet  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 
 
A homológ rekombináció a sejtek genetikai állománya épségének és 
stabilitásának megőrzését szolgáló fontos mechanizmusok egyike. 
Munkánkban az összetett DNS-hiba-javító folyamat egyik első lépését 
vizsgáltuk humán sejtek vonatkozásában. Ez a lépés az u.n. preszinaptikus 
filamentum felépülése a kettős láncú DNS törés kijavításának 
folyamatában. Ebben a lépésben a kettős törés helyén, az N-terminálison 
megszintetizált  ssDNS szál köré a 37 kDa nagyságú Rad51 fehérje nem 
kovalens asszociációs mechanizmussal helikális filamentumot épít. 
Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a filamentum szerkezeti paraméterei és 
stabilitása fontos követelmény a javító mechanizmus további lépései 
számára, és ezek a tulajdonságok egyúttal a reguláció lehetőségét is 
jelentik. A problémakör vizsgálatához először kidolgoztuk és 
megvalósítottuk a hsRad51 fehérje bakteriális expressziójának és 
tisztításának módszerét, majd kidolgoztunk egy fluoreszcens jelzésen 
alapuló nyomás-perturbációs módszert a filamentum stabilitásának 
jellemzésére. Kimutattuk, hogy a fehérje önmagában is helikális 
filamentumot képez, és a fiziológiásnak megfelelő magas K-ion tartalom a 
filamentum-szerkezetet fellazítja, ami kedvező a rekombináció következő 
lépése szempontjából.  

Támogatók: OTKA K84271 
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Nem-egyensúlyi folyamatok hidrofil polimer - víz 
határfelületen 

Huszár István Norbert1, Laki András2, Iván Kristóf2, Roska Tamás2, 
Kellermayer Miklós1 

1Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Budapest 
2Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Budapest 

 
Az intra- és extracelluláris tér biopolimerekben rendkívül gazdag. Hidrofil 
polimerek felülete közelében exklúziós zóna alakulhat ki, amelyben a vizes 
fázis fizikai-kémiai tulajdonságai jelentősen eltérhetnek a "bulk" 
vízfázistól, nem várt hatásokat eredményezve. Kísérleteinkben saját 
építésű, lézercsipesszel kombinált mikrofluidikai rendszerben vizsgáltuk az 
exklúziós zóna kialakulásának dinamikáját. Modell polimerként Nafiont 
(szulfonált poli-(tetrafluoro-etilént)) használtunk. 50 mikron vastag, 1 mm 
átmérőjű Nafion korongokat PDMS-alapú mikrofluidikai 
csatornarendszerbe integráltuk oly módon, hogy az a vizes fázis számára 
kerülete mentén körüljárható legyen. A cellába többféle méretű polisztirol 
mikrogyöngy különböző pH-jú, ionerősségű és ionösszetételű vizes 
szuszpenzióját injektáltuk. Az áramlás megszüntetése után a Nafion-korong 
környezetében formálódó exklúziós zónát világos látóterű mikroszkópia és 
számítógépes képanalízis segítségével követtük. Eredményeink szerint a 
határfázis méretének időbeli változása hatványfüggvénnyel jellemezhető, és 
mintegy 10 perc után mérete eléri a 700 mikront. Kimutattuk, hogy a 
Hofmeister-féle ionjelenség az említett hatványfüggvény paramétereiben 
részint fellelhető. A mikrogyöngy szuszpenziót humán vérrel helyettesítve 
látványos, a perces időskálán lezajló, térben a Nafion felülettől disztális 
irányban progrediáló folyamatot észleltünk, amely a következő fázisokra 
bontható: vörösvértest aggregáció, hemolízis, spektrális eltolódás (vörösből 
barnába). Mosott és hígított vérsejt-szuszpenzió alkalmazásával kimutattuk, 
hogy a jelenség a vérplazmától független, és a hemolízis egyedi 
vörösvértesteken is végbemegy. A hemolízist feltehetően lokálisan fellépő 
hipotónia (ion exklúzió), a spektrális eltolódást pedig a lokálisan alacsony 
pH által kiváltott savhematin képződés okozza. A jelenség a Nafion több 
napos pufferes előkezelésével kimeríthető volt, tehát az exklúzió erősen 
nem-egyensúlyi állapotra vezethető vissza. 
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Egyedi titinmolekulák alacsony erőknél mért szerkezeti 
dinamikája: egy lehetséges mechanoszenzor funkció 

Mártonfalvi Zsolt, Pasquale Bianco, Kellermayer Miklós S.Z. 
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Budapest 

 
A sejtes és biomolekuláris szinten ható mechanikai erők egyre 
hangsúlyosabb szerepet kapnak számos biológiai rendszer leírásában. 
Jelenleg még kevéssé ismert, hogy milyen módon történik a lokális 
mechanikai környezet érzékelése. A harántcsíkolt izomban feltehetően a 
rugalmas titin óriásmolekula látja el a mechanoszenzor szerepét. Ahhoz, 
hogy megvizsgáljuk a titin mechanobiológiai szerepét, nyújtási kísérleteket 
végeztünk lézercsipesszel, nyúl hát- és szívizomból izolált egyedi 
titinmolekulákon. A kísérletekben komplex nanomechanikai ciklusokban 
végeztük állandó sebességű vagy erővisszacsatolt üzemmódban, az 
élettanilag releváns erő, idő és megnyúlási tartományban. 
Eredményeink rámutattak, hogy a titin az alacsony erőtartományban (5-40 
pN) is diszkrét szerkezeti átmenetekben nyúlik, melyek során a molekula 
kontúrhossza tíz - néhány száz nanométerrel hosszabbodik. 
Erővisszacsatolt méréseinkben az alacsony erőknél tapasztalt átmenetek 
sebességi állandója jóval meghaladja a korábbi, I27 globuláris doménen 
mért értéket. Ionerőfüggő, anti-PEVK passzivációs és izoforma 
összehasonlító (harántcsíkolt vs. szívizom) kísérleteink alapján az 
átmenetek feltehetően PEVK doménből és néhány az I-szakaszbeli, 
mechanikailag gyenge, globuláris doménből erednek. Az alacsony erőknél 
mért átmenetek hátterében álló intramolekuláris kölcsönhatások globális 
mintázata erősen függ a titin nanomanipulció előzetes paramétereitől, így 
tükrözi a molekula mechanikai történetét.  
Eredményein felvetik, hogy a titinmolekulán belüli, nagyobb távolságokon 
át érvényesülő másodlagos kölcsönhatások dinamikus változásain keresztül 
érzékeli a szarkomer lokális mechanikai változásait.   
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Fényenergia-konvertáló biológiai membránok 
szerkezetének és dinamikájának vizsgálata 

neutronszórással 
Gergely Nagy1,2, László Kovács3, Renáta Ünnep2, Ottó Zsiros3, 
László Rosta2, Jun Minagawa4, Giovanni Finazzi5, András Dér3,  

Dorthe Posselt6 and Győző Garab3 
1Paul Scherrer Institute, Villigen-PSI, Switzerland 

2MTA-Wigner Fizikai Kutatóközpont, SZFI, Budapest 
3MTA-Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged 

4National Institute for Basic Biology, Okazaki, Japan 
5CEA Grenoble, IRTSV, Grenoble, France 

6Roskilde University, IMFUFA, Roskilde, Denmark 
 
A fényenergia-konvertáló biológiai membránok szerkezetének megértése 
mind az alapkutatás, mind a napenergia hatékony felhasználásának 
szempontjából kiemelkedő fontosságú. Az elmúlt években kisszögű 
(SANS) és elasztikus inkoherens (EINS) neutronszórással vizsgáltunk 
tilakoid és bíbor membránokat. SANS segítségével multilamelláris tilakoid 
membránok főbb szerkezeti paramétereit határoztuk meg izolált állapotban, 
élő algákban, cianobaktériumokban és növények intakt leveleiben. 
Meghatároztuk a tilakoid membránok átlagos ismétlési távolságait (RD) és 
elsőként figyeltünk meg intakt rendszereken kismértékű (1-2 nm-es), de jól 
azonosítható és viszonylag gyors (10 s – min) RD változásokat, amelyek 
különböző élettani funkciókhoz kapcsolhatók. Vizsgálataink rávilágítottak 
e magasan szervezett membránrendszerek nagymértékű szerkezeti 
flexibilitására. EINS mérésekkel második fotokémiai rendszerben dús 
membránfragmentumokon egy dinamikai tranzíció jelenlétét mutattunk ki 
az oxigéntermelő komplex leválása közben; valamint bakteriorhodopszint 
tartalmazó bíbormembránokban világítottunk rá a Hofmeister sók 
konformációs fluktuációkra gyakorolt hatására. 
Kutatási eredményeink – amellett, hogy fontos kérdéseket válaszolnak meg 
a fényenergia-konvertáló biológiai membránok szerkezetével és dinamikai 
sajátságaival kapcsolatban – komplex biológiai rendszerek neutronszórással 
való vizsgálatában rejlő lehetőségeket is demonstrálják. 
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Biomolekulák mikrokörnyezetének feltérképezése 
femtoszekundum időfelbontású fluoreszcencia 

spektroszkópiával 
Groma Géza 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet 
 
A környezettől izolált fluoreszkáló kromofórok fluoreszcencia életideje 
jellegzetesen a ns időtartományba esik. A kromofór mikrokörnyezetének 
(összetett molekulák más csoportjai, oldószer molekulák, stb.) perturbáló 
hatására a gerjesztett állapot különböző sugárzásmentes átmenetek során is 
visszakerülhet az alapállapotba. Ennek következtében a gerjesztett állapot 
életideje jelentősen lecsökken, a ps, fs tartományba kerül, amely 
fluoreszcencia kinetikai módszerekkel direkt módon követhető. 
Az előadásban bemutatásra kerül az SZBK Biofizikai Intézetében a 
közelmúltban megépített mérőberendezés, amely egyesíti a széles körben 
elterjedt és igen érzékeny időkorrelált egyfoton számlálási eljárást és a 
nagy időfelbontást (250 fs) biztosító, nemlineáris optikán alapuló 
fluoreszcencia felkonvertálás módszerét.  A kombinált módszer lehetővé 
teszi, hogy a fluoreszcenciát időben 5 nagyságrenden keresztül és 
spektrálisan is bontva kövessük. Az általunk kidolgozott, új elméleti 
alapokra épülő kiértékelési eljárás módot nyújt az összetett fluoreszcencia 
kinetikák analízisére, így a biológiai struktúrákban fellépő heterogén 
kromofór mikrokörnyezetek feltérképezésére. 
A fenti módszerek alkalmazásával lehetővé vált a FAD molekula 
különböző szabad és fehérjéhez kötött populációinak jellemzése. Sikerült 
kimutatnunk a kromofórt körülvevő vízmolekulák ultragyors szolvatációs 
dinamikáját. Fotoszintetikus rendszereken (növényi LHC II és bakteriális 
reakció centrum) érzékeny módon tudtuk követni a natív és degradált 
állapotok populációit, és valószínűsítettünk eddig ismertetlen ultragyors 
kinetikájú állapotok jelenlétét. Ismertetjük jelenleg folyó kísérleteinket is, 
melyek a fehérjék aggregációs és konformációs állapotát befolyásoló 
Hoffmeister-effektus fluoreszcencia kinetika útján történő vizsgálatára 
irányulnak. 
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Bakteriális reakciócentrum mint fehérje-modell a 
nehézfémion-szennyeződés kimutatására 

Sipka Gábor és Maróti Péter 
Szegedi Tudományegyetem Orvosi Fizikai Intézet 

 
A nehézfém-ionok közül a Hg2+ különösen roncsoló hatású az élőlényekre, 
így a fotoszintetizáló baktériumokra: Rba. sphaeroides bíborbaktérium 
esetén a fél-halálos dózis (I50 ~ 2 μM) 2-3 nagyságrenddel kisebb Hg2+-ra, 
mint a többi nehézfém-ionra [1]. A higany egyik elsődleges támadási helye 
a reakciócentrum (RC), és az általa koordinált fény-indukált elektron 
transzfer [2,3]. A jelen előadásban az izolált RC-ot modellként használjuk a 
higany fehérjekárosító hatásának vizsgálatára. Noha a higany mint 
“mindenevő” roncsoló ágens ismert a fehérjék között, kis koncentrációban 
használva jól meghatározható fehérje-funkciókat gátol, amelyek 
felderítésére és hatásmechanizmusának tisztázására a bakteriális RC 
különösen alkalmas. A RC robosztus fehérje, amit az is igazol, hogy a 
legalapvetőbb fotokémiai funkcióját, a fényindukált töltésszétválasztás PQA 
→ P+QA

- képességét igen magas higany szinten is ([Hg]/[RC] < 103 értékig) 
képes megőrizni. Ugyanakkor a másodlagos működés, annak is a kinon 
oldali elektron transzfer reakciói sokkal érzékenyebbek a Hg2+ kezelésre, 
mert ~ 40 [Hg]/[RC] higany szint már reverzibilis módon gátolja a 
másodlagos kinon aktivitását. Ennek része mind az első QA

-QB → QAQB
-, 

mind a második QA
-QB

- → QAQB
2-(H) kinonok közötti elektron transzfer 

gátlása. A Hg2+ a többi divalens kationtól (Cd2+, Zn2+, Ni2+ stb.) eltérően 
nem csupán a második interkinon elektron átadást blokkolja (bár azokénál 
sokkal kisebb affinitással), hanem már az első elektron transzfert is. Ez arra 
utal, hogy a Hg2+ egyrészt elfoglalja a citoplazmikus fázisból a QB-hez 
vezető proton út kapuját, másrészt QB –hez közeli SH helyekre kötődve 
olyan viszonyokat állít be, amelyben a QB energetikailag kedvezőbb 
állapota a közeli („proximális”) helyzetből a távoli („disztális”) helyzetbe 
tolódik el, és ezzel alkalmatlanná válik QA-tól származó elektronok 
fogadására. A higany (II) ion másik támadási helye a donor oldali dimér 
(P), amelynek 865 nm középpontú abszorpciós spektrumát a kék felé ~ 35 
nm-rel eltolja, továbbá a késleltetett fluoreszcencia mérések eredményeiből 
adódóan a P/P+ középponti potenciálját ~ 40 mV-tal megemeli. Hasonló 
eredményeket adnak olyan RC mutánsok, amelyekben a porfirin gyűrű 
fémionjához koordináló H-híd kötések erőssége (iránya) változik meg [4]. 
Ezek alapján valószínűsítjük, hogy a dimér közelébe kötődő Hg2+ ion a His 
L173 koordináló H-híd kötést módosítja (lazítja). A Hg2+ és a RC kötésének 
elektrosztatikus jellegéből következően  mind az akceptor, mind a donor 
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oldali hatások az oldószer ionerősségének emelésével ionikusan 
leárnyékolhatók. Az előadásban a fentebb ismertetett két fő Hg-hatás 
mellett kitérünk egyéb funkcionális, konformációs és időbeli változásokra 
is, amelyeknek szerkezeti magyarázatait is meg fogjuk adni.  

Köszönet a TÁMOP 4.2.2.A-11/1KONV-2012-0060, TÁMOP 4.2.2.B és 
COST Action on “Molecular machineries for ion translocation across 
biomembranes” (CM0902) programoknak a támogatásért.  
 
[1] Asztalos E, Italiano F, Milano F, Maróti P, Trotta M (2010) Early detection of mercury 

contamination by fluorescence induction of photosynthetic bacteria. Photochem 
Photobiol Sci 9: 1218-1223 

[2] Asztalos E, Sipka G, Kis M, Trotta M, Maróti P (2012) The reaction center is the 
sensitive target of the mercury(II) ion in intact cells of photosynthetic bacteria. 
Photosynth Res 112: 129-140. 

[3] Asztalos E. Maróti P (2009) Export or recombination of charges in reaction centers in 
intact cells of photosynthetic bacteria. Biochim Biophys Acta 1787: 1444–1450 

[4] Onidas, D, Sipka G, Asztalos E, Maróti P (2013) Mutational Control of Bioenergetics of 
Bacterial Reaction Center Probed by Delayed Fluorescence. Biochim Biophys Acta 
Bioenergetics (in press). 
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Hogyan hatnak a Hofmeister sók a bakteriorodopszin 
és a PYP fotociklusára 

Zimányi László 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézete, Szeged 

 
A kaotróp és a kozmotróp anionok nagy koncentrációban befolyásolják a 
fehérjék szerkezeti stabilitását. Ezt alkalmazzák pl. a fehérjék kisózása 
során. A Hofmeister hatás megnyilvánulhat az egyes konformációs 
állapotok közötti egyensúlyok eltolódásában, illetve a konformációk közötti 
átmenetek sebességének megváltozásában is. Ezt használtuk ki arra, hogy 
két ún. fotociklussal rendelkező fehérje, a bakteriorodopszin (BR) és a 
fotoaktív sárga fehérje (PYP) intermedierjeit és az ezek közti átmeneteket 
jellemezzük szerkezeti stabilitás szempontjából. A BR a Halobacterium 
salinarum bíbor membránjában elhelyezkedő, retinál kromofórt tartalmazó 
transzmembrán protonpumpa, míg a PYP p-kumarinsav kromofórral 
rendelkező szolubilis fehérje, mely a Halorhodospira halophila 
fényérzékelő jelátviteli kaszkádjának első tagja. Kinetikus abszorpciós 
vizsgálatokkal kapott spektrumsorozatokat elemeztünk kemometriai 
módszerekkel, és meghatároztuk az intermedierek spektrumát. Részletes 
fotociklus modellek globális (spektrális és időbeli) illesztésével kaptuk meg 
az átmenetek sebességi állandóit és reverzibilis átmenetek esetén az 
egyensúlyi állandókat. A kaotróp és kozmotróp sók eltérő hatásait 
elemezve kismértékű változásokat mutattunk ki a membránban 
elhelyezkedő BR esetében. A szolubilis PYP vizsgálata erősebb Hofmeister 
hatást mutatott, és megállapítható volt, hogy a PYP jelátadó állapotának 
kialakulása nem egy, hanem három egymásra következő 
konformációváltozás eredménye.    
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Nagy érzékenységű optikai szenzorok  
nanostrukturált bevonatok és élő sejtek 

tanulmányozására 
Horváth Róbert1, Farkas Enikő1, Kovács Boglárka1, Péter Beatrix1, 

Patkó Dániel1,2, Orgován Norbert1,3, Vonderviszt Ferenc1,4 
1MTA-TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, 1121 Budapest, 

Konkoly-Thege út 29-33. 
2Molekuláris és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Műszaki Informatikai 

Kar, Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u.10. 
3Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola, 1117 Budapest,  

Pázmány P. stny. 1/A 
4Pannon Egyetem, Bio-Nanorendszerek Laboratórium, 8200 Veszprém, 

Egyetem u.10. 
email: horvathr@mfa.kfki.hu 

 
Napjaink bioszenzorikai módszerei új perspektívát nyitnak a modern 
biológia, biofizika és biomedicina számos területén. Segítségükkel lehetővé 
vált biomarkerek, biomolekuláris kölcsönhatások, sejtszintű folyamatok 
nagy pontosságú és valós idejű nyomon követése. Kutatásainkban olyan 
optikai elven működő szenzorokat fejlesztünk ki, amelyek rendkívül nagy 
érzékenységgel képesek a szenzorfelület közvetlen közelében a törésmutató 
változások monitorozására. A kifejlesztett szenzorokat többek között 
fehérjeadszorpciós folyamatok, polimer-fehérje kompozit rétegek 
önszerveződésének és élő bakteriális sejtek adhéziós folyamatainak valós 
idejű, jelölésmentes vizsgálatára alkalmaztuk. Az előadás összefoglalja a 
kifejlesztett újszerű szenzorelemek főbb működési elveit és főbb 
felhasználási lehetőségeit.  

Ez a munka a REG_KD_09-2-2009-0022 projekt és az MTA Lendület 
Programjának támogatásával készült. 
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Stratégiák fotoszintetikus reakciócentrumok szén 
nanocsövekhez való kötéséhez 

Magyar Melinda1, Hajdu Kata1, Horváth Endre2, Arnaud Magrez2, 
Nagy Krisztina3, Váró György3, Hernádi Klára4, Forró László2 és 

Nagy László1 
1 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szegedi 

Tudományegyetem, Szeged, e-mail: magyarmelu@gmail.com 
2 Institute of Physics of Complex Matter, Ecole Polytechnique Federale de 

Lausanne, Switzerland 
3 Biofizikai Intézet, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged 

4 Alkalmazott és Környezetkémiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 
Szeged 

 
A fotoszintetikus reakciócentrum fehérjében (RC) játszódnak le a 
fényenergia kémiai energiává alakításának legelső lépései, így szokás az 
irodalomban a „természet napelemének” is említeni ezt a fehérjét. 
Napjainkban különös érdeklődéssel fordul több laboratórium is a RC és 
különböző nanostruktúrákból, így a szén nanocsövekből (CNT) is készült 
kompozitok kutatásához. A szén nanocsövek ezekben a kompozitokban 
kettős szerepet is betöltenek. Egyrészt, érdekes módon, bizonyos mértékű 
stabilizáló szerepük is van (mintegy mimikálják a membránkörnyezetet), 
másrészt aktívan kapcsolódnak a fehérjében végbemenő 
redoxfolyamatokhoz. Kísérleteink a CNT/RC kompozitok optimális 
szerkezetének, működésének, stabilitásának a felderítésére irányulnak. 
Ennek érdekében Rhodobacter sphaeroides R-26 bíborbaktériumból 
tisztított RC-ot kötöttünk egyfalú (SWNT) és többfalú (MWNT), valamint 
karboxil- és amin-csoporttal funkcionált szén nanocsövekhez fizikai és 
kémiai szorpció segítségével. Strukturális (TEM, AFM) és kinetikai 
(kinetikai abszorpció-változás, elektrokémiai) vizsgálatok igazolták, hogy a 
RC minden esetben kötődött a szén nanocsőhöz. Fénnyel gerjesztve 
töltésszétválasztás történik bennük, elektrokémiai cellában fotoáramot 
generálnak.  
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Hordozható fluoreszcens microarray olvasó helyszíni 
diagnosztikára 

P. Kozma, A. Lehmann, K. Wunderlich, D. Michel, S. Schumacher, 
E. Ehrentreich-Förster, F.F. Bier 

Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (IBMT), Am Mühlenberg 
13, 14476 Potsdam-Golm, Németország 

 
Csoportunk kifejlesztett egy új típusú, hordozható diagnosztikai eszközt, az 
úgynevezett portMD-t, hogy a már korábban hét Fraunhofer intézet 
összefogásában megvalósított, hitelkártya méretű lab-on-a-chip rendszer 
fluoreszcens microarray egységének kvantitatív kiolvasása akár a betegágy 
mellett is kivitelezhető legyen. Rendszerünk, mely csupán blende és 
mikrolencse arrayből, interferencia szűrőből, valamint képérzékelőből áll, 
egy sík hullámvezető felületén található, evaneszcens mezővel gerjesztett 
fluoreszcens microarray által kibocsátott fluoreszcencia intenzitásokat 
egymástól függetlenül és egyidőben méri. Összehasonlító mérésekben 
megmutattuk, hogy az érzékelőnk detektálási határa megközelíti a 
kereskedelmi forgalomban lévő, piacvezető microarray olvasókét, így 
például a modern lézerszkennerekét is. Azonban jelentős előnyei ezekkel 
szemben, hogy csupán néhány kis költségigényű, könnyű és kisméretű 
alkatrészt tartalmaz, s nem alkalmaz mozgó vagy energiaigényes 
komponenseket. Így a kifejlesztett eszköz kereskedelmileg versenyképes, 
hordozható és kompakt, valamint akár akkumulátorról is táplálható. Az 
előnyös tulajdonságok lehetőséget nyitnak helyszíni orvosi vizsgálatokra is.  

P. Kozma, et al., 2013. Bios.Bioel., 45, 415-420.   
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Bakteriális kemotaxis vizsgálata áramlásmentes 
mikrofluidikai eszközben 

Nagy Krisztina, Haja Orsolya, Kerényi Ádám, Valkai Sándor,  
Ormos Pál, Galajda Péter 

MTA SZBK, Biofizikai Intézet 
 

A baktériumok számára különleges előnyt jelenthet, ha mozgásuk révén 
képesek heterogén környezetük feltérképezésére. Kemotaxis segítségével 
folyamatosan detektálják egyes molekulák koncentrációjának változását, és 
ez befolyásolja a mozgás további irányát. A kemotaxis jelenségének 
vizsgálatára egyre elterjedtebb a mikrofluidikai módszerek használata, 
hiszen ezek segítségével lehetővé válik pontosan meghatározott stabil 
gradiensek kialakítása mikroszkópikus méretekben is. Az áramláson 
alapuló eszközök folyadékok diffúziós keveredését használják ki kémiai 
gradiensek felépítésére egy áramlási csatornában. Ebben a csatornában 
áramolva és úszva a baktériumok csupán rövid ideig (∼20s) vannak kitéve a 
koncentráció gradiensnek, így nem alkalmas hosszú távú vagy nagy 
érzékenységet kívánó kísérletek kivitelezésére. Az általunk létrehozott 
teljes mértékben áramlásmentes mikrofluidikai elrendezés időben stabil 
kémiai gradiens kialakítására képes. Az eszköz két nagy kamrából és egy 
központi csatornából áll, melyeket egy membrán választ el egymástól. A 
molekulák membránon át történő diffúziója révén a gradiens perceken belül 
kialakul és fél órán belül stabilizálódik. Az eszközben a baktériumok 
szabadon úszhatnak egy statikus, ám kémiailag heterogén környezetben. 
Fluoreszcens festékkel karakterizáltuk és E. coli baktériumokkal 
demonstráltuk az eszköz működését különféle körülményeket kialakítva. 
Lehetőség van arra, hogy ugyanazt a baktérium populációt (vagy akár 
egyedi sejteket is) hosszú távon megfigyeljünk (∼24h), ezáltal a 
kemotaxisban bekövetkező apróbb változások is követhetők időben 
különféle kémiai környezetben. Kivételes lehetőség, hogy amennyiben a 
kamrákat baktériumtenyésztésre használjuk, az eszköz alkalmassá válik 
fizikailag elkülönült, de kémiailag kapcsolt populációk vizsgálatára is. 
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Metiláció hatása egyedi DNS molekulák 
nanomechanikai tulajdonságaira  

Pongor Csaba I., Bianco Pasquale, Kellermayer Miklós 
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológia Intézet, Budapest 

 
Az emlős sejtek genomjában a citozinok 60-90%-ban metiláltak. 

Ezek a metilációs helyek egyenetlenül oszlanak el a teljes genomban. 
Azokat a régiókat, ahol CG szekvenciaegységek feldúsulnak „CpG 
szigeteknek” hívjuk. Becslések szerint az emberi gének promótereinek 
70%-át előzik meg ilyen CG-ben gazdag szakaszok, ami eleve arra utal, 
hogy a metilációnak szabályozó szerepe van. A metiláció hatását a DNS 
mechanikai tulajdonságaira eddig csupán közvetetten, DNS ciklizációs 
kinetikai és nukleoszóma kötési kísérletek alapján vizsgálták. Érdekes 
módon ezek gyakran ellentmondó eredményeket szolgáltattak, ami rámutat 
arra, hogy a metiláció hatása mindenképpen szekvenciaspecifikus.  

Célunk, hogy direkt módon mérjük ki a metiláció hatását a DNS 
nanomechanikai tulajdonságaira. Ehhez lambda-fág DNS-ből 
kiválasztottunk egy CpG szigetnek megfelelő szekvencia részt és PCR 
reakcióval előállítottuk a metilálatlan polinukleotidot, illetve annak teljesen 
metilált változatát (a reakcióelegyben dCTP helyet dm5CTP-t használtunk). 
Ezután egyedi-molekulák erő-megnyúlás karakterisztikáját vizsgáltuk 
kétutas optikai csipesz segítségével. A kísérleti erőgörbékre illesztett 
elasztikus WLC modell segítségével meghatároztuk a vizsgált DNS minták 
kontúrhosszát, perzisztenciahosszát és entalpikus rugalmassági modulusát. 
Metilálás hatására a kontúrhossz 1058 ± 22 nm-ről 973 ± 8 nm-re rövidült, 
a perzisztenciahosszak pedig összemérhetők voltak. A módosított WLC 
modellben található entalpikus paraméter 887 ± 78 pN-ról 273 ± 9 pN-ra 
csökkent, ami arra utal, hogy metiláció hatására a DNS lánc rugalmassága 
nagymértékben megnőtt. Feltételezéseink szerint a DNS harmadlagos 
szerkezetében bekövetkező változások okolhatók a megnövekedett axiális 
rugalmasságért, amelyet a kontúrhossz csökkenés is alátámaszt. 
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Polimerizációra képes flagellin alapú kötőfehérjék 
előállítása 

Klein Ágnes1, Zuzana Bittnerová1,2, Meiczinger Mónika1, Muskotál 
Adél1, Kovács Mátyás1, Tóth Balázs1,3, Vonderviszt Ferenc1,4 

1Pannon Egyetem, Bio-Nanorendszerek Laboratórium, Veszprém 
2Brno University of Technology, Department of Food Science and 

Biotechnology, Brno, Czech Republic 
3MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár 

4MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Budapest 
 
A bioszenzorikában használt antitestek előállítása drága és bonyolult, de 
sokszor problémát jelent nem megfelelő stabilitásuk is. Csoportunk egyik 
fő célkitűzése a hagyományos antitestek kiváltása olyan flagellin alapú 
fúziós kötőfehérjék létrehozásával, amelyekből polimerizációs képességük 
révén filamentáris nanoszerkezetek építhetők.  
A baktériumok flagelláris filamentumai a flagellin fehérje több tízezer 
kópiájából épülnek fel. A flagellin polipeptidláncának középső részét a 
filamentumok felületén elhelyezkedő D3 domént alkotja, mely a 
filamentáris szerkezet kialakításában nem játszik szerepet. Ebben a 
munkában különféle célmolekulák specifikus megkötésére képes 
egydoménes antitesteket építettünk be a polimerizációs képesség 
megzavarása nélkül a flagellin D3 doménjének helyére. Az egydoménes 
antitestek flagellin belsejébe illesztéséhez megfelelő összekötő szegmensek 
alkalmazására van szükség. Az optimális linkerek kiválasztása érdekében 
sokféle linkerpárral végeztük el az egydoménes antitestek beépítését, majd 
az elkészített fúziós konstrukciókat flagellin deficiens szalmonella 
gazdasejtekkel termeltettük, s végül a célmolekulákkal funkcionalizált 
mágneses mikrorészecskékkel a sejtkultúrából kihalásztuk azokat a 
sejteket, amelyek felületükön kötő tulajdonságú filamentumokat 
növesztenek. Többféle biofizikai módszerrel demonstráltuk, hogy a 
kötőfehérjék beépítése a flagellin belsejébe számottevően nem befolyásolja 
a specifikus ligandum iránti affinitásukat. 

Ez a munka az NFÜ REG_KD_09-2-2009-0022 és a TÁMOP-4.2.2/B-
10/1-2010-0025 projektek támogatásával készült. 
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Vérből izolált humán monociták adhéziójának 
vizsgálata OWLS-sel 

Orgován Norbert1,2, Salánki Rita2,3, Péter Beatrix2, Sándor Noémi4, 
Bajtay Zsuzsa5, Erdei Anna4,5, Szabó Bálint1 és Horváth Róbert2 
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és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest; 3 Molekuláris- és 
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4 MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport, Budapest 
5 ELTE Immunológia Tanszék, Budapest 

 
A jelen munka középpontjában álló monociták a veleszületett immunrendszer 
sejtes elemeiként fontos szerepet töltenek be a nemspecifikus immunválasz 
kialakításában. Feladatukkal összefüggő sajátos adhéziós tulajdonságaik teszik 
lehetővé, hogy az alapállapotban gyengén adherens monociták a vérereket 
alkotó endotél sejtfalon megtapadjanak, s azon keresztül a szomszédos 
szövetek gyulladásos helyeire vándoroljanak. Az ezen aktiváció hatására 
meginduló differenciáció során makrofágok (MF) vagy dendritikus sejtek (DC) 
keletkeznek belőlük, mely sejttípusok meghatározzák a kialakuló  immunválasz 
minőségét.  
Vérből izolált humán monociták egyedi vonásokat mutató adhézióját újszerű 
módon egy optikai bioszenzorral, a jelölésmentes Optikai Hullámvezető 
Módusspektroszkóppal (OWLS) monitoroztuk. A vizsgálatok 
megbízhatóságának és reprodukálhatóságának érdekében az alap berendezés 
küvettáját mini-inkubátorrá fejlesztettük, mellyel az in vivo körülményeket 
jobban közelítő 37 °C hőmérsékletet, illetve az (5% CO2 atmoszférával 
fenntartott) ideális pH-t is biztosítani tudtunk az érzékeny primer sejtek 
számára. A fejlesztést követő bevezető kísérletekben különböző szérumtartalmú 
sejttenyésztő tápokban mértük sikerrel a monociták adhézióját, ily módon 
meghatároztuk a kiterülés szérumtartalomtól való függését is. 
Véleményünk szerint az ezen területen eddig még ki nem aknázott OWLS 
technika sokoldalúságánál, kitűnő felületi érzékenységénél és könnyű 
kezelhetőségénél fogva a jövőben nagyban hozzájárulhat a monociták és más 
sejtek adhézióját befolyásoló feltételek és mechanizmusok részletesebb 
feltárásához, mélyebb megértéséhez. Ennek során különösen értékes lehet az 
OWLS mérések során rögzített független paraméterek időfejlődésének, a 
kinetikai információnak a részletes, összehasonlító elemzése. A vizsgálatokba 
egy hasonló elven működő, a zavaró jelölők alkalmazását szintén 
szükségtelenné tévő, ám az OWLS-sel szemben nagy áteresztőképességgel 
rendelkező technikát is bevonunk, mellyel különböző molekuláris bevonatokon 
vizsgáljuk a monociták, MF-k és DC-k adhézióját. 
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Daganatos sejtek interakcióinak vizsgálata 
mesenchymális őssejtekkel 

Batta Gyula, Nagy Péter, Szöllősi János 
DE-OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
 
A mesenchymális őssejtek (MSC) felnőtt szervezetekből származó 
őssejtek, melyeket különböző szöveti forrásokból lehet izolálni. A MSC-ek 
zsír-, csont- és porcszövetté, illetve izomsejtekké képesek differenciálódni. 
E multipotens természetüknél fogva, a regeneratív medicinában kiemelt 
fontosságú lehet a felhasználásuk. Jól dokumentált tulajdonságuk az 
erőteljes immunszuppresszív hatás. Ezzel szemben a daganatsejtek 
proliferációjára kifejtett hatásukra vonatkozó irodalmi adatok 
ellentmondásosak. Ezért célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a MSC-ek 
emlőtumor sejtekre kifejtett hatását. E vizsgálatok során különböző 
arányokban tenyésztettünk együtt MSC-eket és SKBR-3 sejteket, majd 
áramlási citométer segítségével karboxi-fluoreszcein szukcinimidil-
észterrel (CFSE) jelölt SKBR-3 sejtszámot határoztunk meg, melyből azt a 
következtetést vontuk le, hogy a MSC-ek elősegítik az emlőtumoros sejtek 
proliferációját. A fenti eredményre jutottunk MSC-SKBR-3 sejtek 
kokultúrája, transwell kísérletek és MSC-ekkel kondicionált médiummal 
végzett kísérletek alapján. Tirozin foszforilációra érzékeny FRET alapú 
fluoreszcens szenzor segítségével megállapítottuk, hogy a MSC-ek 
jelenléte fokozza az SKBR-3 sejtek EGF által indukált tirozin 
foszforilációjának mértékét.  Eredményeink alátámasztják, hogy az MSC-
ek az SKBR-3 sejtek növekedési faktorra adott válaszának fokozásával 
elősegítik az emlőtumor sejtek proliferációját, melynek alapja valószínűleg 
egy szolubilis mediátor. 
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Az Archazolid-B alternatív terápiás lehetőség 
Herceptin-rezisztens ErbB2 pozitív tumorok esetében 

Lajtos Tamás, Simon László, Szöllősi János, Vereb György 
Debreceni Egyetem OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

 
Az ErbB2 pozitív emlőtumorok célzott molekuláris terápiájában használt 
humanizált monoklonális antitest a Herceptin. Bár alkalmazása jelentős 
áttörést hozott a klinikumban, az emlőtumorok jelentős százaléka 
rezisztens, vagy rezisztenssé válik vele szemben. Emiatt az alternatív 
terápiás módok kutatása kiemelt fontossággal bír. Az ErbB2 jelátvitel 
kulcsfontosságú mozzanata a receptor internalizációja és sejtmembránba 
történő recirkulációja, így az ezt mozgató molekuláris mechanizmusok, pl. 
a vakuoláris-ATP-áz (V-ATP-áz) gátlása új terápiás lehetőségeket nyithat 
meg a Herceptin-rezisztens tumorok kezelésére. Az Archazolid-B egy 
specifikus V-ATP-áz gátló molekula, melynek Herceptin-rezisztens Jimt-1 
sejtekre gyakorolt hatását és in vitro és in vivo modell-rendszereken 
egyaránt vizsgáltuk. Kísérleteink során igazoltuk, hogy 10 nM Archazolid-
B csökkenti az ErbB2 mennyiségét a sejtmembránban, fokozza az 
internalizált receptorok vezikulumokban történő felhalmozódását, valamint 
csökkenti azok relatív foszforilációját a 1248-as tirozin oldalláncon. A 
Jimt-1 tumorokat in vivo SCID egerekben növesztve kísérleteink során 
csökkent tumor növekedést tapasztaltunk Archazolid kezelést követően. A 
tumormetszetek konfokális mikroszkóppal végzett vizsgálata során 
heterogén eloszlású csökkent Ki67 pozitivitást tapasztaltunk, mely a 
sejtproliferáció lokális gátlására utal. Az alacsony Ki67 szintet mutató 
területeken fokozott intracelluláris ErbB2 felhalmozódást figyeltünk meg, 
ami koherens az in vitro megfigyelt hatásmechanizmussal. A heterogenitás 
hátterében az eltérő vaszkularizáció lehetősége merül fel. Összességében az 
Archazolid-B alkalmas lehet a Herceptin-rezisztens ErbB2 pozitív tumorok 
kezelésére, mivel meggátolja az internalizált ErbB2 molekulák újbóli 
kihelyeződését a sejtmembránba, és ezáltal gátolja a sejtproliferációt. 
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Reaktív oxigén származékok sejtmembránt károsító 
hatásának tanulmányozása modellrendszereken 

Bőcskei-Antal Barnabás, Veres Dániel, Nagy Bianka, Tóth Szilvia 
Anikó, Grabarics Márkó, Bozó Tamás, Voszka István, Herényi 

Levente 
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, 1094 Budapest, 

Tűzoltó u. 37-47. 
 
A fotodinamikus reakciók során a sejtekben képződött reaktív oxigén 
származékok (ROS) mennyiségének ismerete a létrejövő 
fotoszenzibilizáció szempontjából meghatározó. Vizsgálataink fő célja a 
membránstruktúrába beépülő fényérzékenyítő által besugárzás hatására 
képződő ROS kimutatása, továbbá ezek közvetlen sejtmembránt károsító 
hatásának igazolása. Kísérleteinkhez kétfajta mezoporfirint (mezoporfirin-
dimetil-észter, mezoporfirin-dihidroklorid) és többféle egykomponensű 
unilamelláris liposzómát használtunk. Az egyedi struktúra feltérképezésére 
atomi erő mikroszkóppal háromdimenziós képet készítettünk, amit össze 
tudtunk vetni a dinamikus fényszórás eredményeivel. Konvencionális 
fluoreszcencia spektroszkópia alkalmazásával meghatároztuk a porfirinek 
kötődési görbéit majd ebből a megfelelő asszociációs állandókat is. A 
keletkező oxigén gyökök kimutatása kálium-jodidból molibdát katalizátor 
jelenlétében képződő trijodid (I3+) mennyiségének mérése alapján történt, 
amit abszorpciós spektrofotometria segítségével követtünk nyomon. A 
ROS relatív mennyiségét liposzóma nélkül, illetve liposzómával is 
megmértük. Az egyes modell membrán típusok esetén képződött ROS és a 
megvilágítási idők közti összefüggést vizsgáltuk. A megvilágítás hatására a 
I3+ liposzóma jelenlétében hasonló mennyiségben keletkezett mind a két 
porfirin esetében, míg membrán nélkül a mezoporfirin-dihidroklorid 
nagyobb ROS képző aktivitást mutatott. 
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Sótartalom meghatározása sertés karajban, különböző 
mélységekben impedancia spektroszkópia módszerével 

Kaltenecker Péter1, Szöllősi Dániel1, Friedrich László2 és  
Vozáry Eszter1 

Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi kar 
1 Fizika-Automatika Tanszék, 2 Hűtő és állatitermék tanszék 

 
Az egészséges táplálkozásnak megfelelően viszonylag kevés só bevitele 
célszerű. A hagyományos technológiával pácolt húsoknál a só 
koncentrációt általában csak a pácolás végén határozzák meg, és így a 
késztermékben sokszor a javasolt koncentrációnál magasabb a só 
koncentrációja. 9 cm széles sertés karajt 16 %-s sóoldatban pácoltuk négy 
napig. 60 mm hosszú, rozsdamentes acél, szigetelt felületű – kivéve 1 cm 
hosszúságot az elektróda végén – elektródákat különböző mélységbe (4 
mm, 10 mm, 20 mm és 25 mm) szúrtuk be a sertéskarajba a pácolás első, 
második, harmadik és negyedik napján és mértük az elektromos 
impedancia spektrumokat. Egy HP 4284A és egy HP4285A típusú 
precíziós LCR mérővel mértük az elektromos impedancia nagyságát és 
fázisszögét 30 Hz – 30 MHz frekvencia tartományban 1 V mérő-
feszültségnél. Az impedancia mérés után a mérés helyéről kis húsdarabokat 
vágtunk ki és a só koncentrációt hagyományos kémiai módszerrel (Mohr 
szerint) is meghatároztuk. Az impedancia értékek csökkentek a só 
koncentráció növekedésével. A rövidzár-szakadás korrekció után az 
impedancia értékek 10 kHz, 100 kHz, 125 kHz, 1.1 MHz és 8 MHz 
frekvenciáknál jó korrelációt mutatott a kémiai módszerrel meghatározott 
só koncentrációval. Az elektromos impedancia spektroszkópia jó módszer 
lehet a húsok belsejében a só koncentráció változásának követésére a 
pácolási folyamatok során. 
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Sugárzás hatása az egér vér-agy gát endotélsejtjeire  
in vivo 

Benedek Anett, Dobos Katalin, Takács Szabolcs, Bogdándi Enikő Noémi, 
Lumniczky Katalin, Sáfrány Géza 

Országos „Frédéric Joliot-Curie”  Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet, Budapest 

 
A nagy dózisú fej besugárzás befolyásolhatja az idegrendszeri, keringési, 
kognitív funkciókat az agyban, kialakulhatnak korai és késői mellékhatások. A 
besugárzás folyamán érintett a vér-agy gát, a mikroérhálózat és annak alkotói, 
az endotélsejtek. Kevés irodalmi adat található a kis dózisú besugárzás 
idegrendszerre gyakorolt hatásairól. Ezért célunk az volt, hogy in vivo 
egérkísérletekben vizsgáljuk a kis dózis hatásait az endotélsejtek funkciójára a 
besugárzást követően különböző időpontokban. 
C57Bl/6 egereken lokális Röntgen fejbesugárzást végeztünk kis és nagy 
dózissal egyszeri alkalommal, vagy 1 hétig napi egy alkalommal. A 
besugárzást követő 1 hét, 1 hónap és 6 hónap után az állatok agyából izoláltuk 
a cortexet, hippocampust, cerebellumot, majd az egyes részekből egysejtes 
szuszpenziót állítottunk elő enzimes emésztéssel és  az endotélsejteket 
bekoncentráltuk. Az így nyert sejteket konstitutívan vagy indukálhatóan 
expresszálódó endotél markerekkel festettük, majd áramlási citométerrel 
analizáltuk a populációkat. A reaktív oxigén gyökök mérésére a mintáinkhoz 
Mitosox RED reagenst adtunk, amely szelektíven a mitokondriumokban lévő 
szuperoxid gyökökhöz kötődik. A mitokondrium membránpotenciál változás 
mérésére Rhodamin123 festéket használtunk. 
A CD31+ endotélsejtek aránya a 10 naposan besugarazott állatok cortexében 1 
héttel a besugárzást követően 2 Gy hatására csökken, majd a későbbi 
időpontokban normalizálódik. Ezzel szemben a hippocampus régióban az 
endotélsejtek aránya már kis dózisok hatására is jelentősen lecsökken, de csak 
1 hónappal a besugárzás után és tartósan fennmarad. Az endotélsejt aktivációra 
utaló VCAM1 és ICAM1 expresszió mértéke a 10 napos korban besugarazott 
egerekben 1 héttel a besugárzást követően enyhén megemelkedik, majd 
normalizálódik. A 10 hetes korban besugarazott egerek endotélsejtjeinek a 
fenotípusában bekövetkező változásokat jelenleg vizsgáljuk. A sugárzás 
indukálta szabadgyök mennyiségben nem találtunk jelentős változást a 
Mitosox Red assay-vel.  
A kis dózisú ionizáló sugárzás endotélsejtekre gyakorolt hatása eltérő a 
különböző agyi régiókban és úgy tűnik, hogy a hippocampus a legérzékenyebb. 
A tapasztalt endotélsejt szám csökkenés itt egy késői hatásként jelentkezik és 
tartósan fennmarad.  

P5 



 Poszterek MBFT2013 
 

59 
 

Az MLH1- és GDF15 gén-expresszió kapcsolata a 
sugárérzékenységgel 
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Tamás2, Kótai Zsuzsanna2, Sáfrány Géza1, Hegyesi Hargita1 
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Kórház 
 
Bevezetés Vizsgálataink során az egyéni sugárérzékenység kimutatására 
alkalmas biomarkereket szeretnénk azonosítani. Korábban daganatos 
betegekből származó fibroblaszt sejtek sugárérzékenységét mértük kolónia-
képző assay-vel. Jelen vizsgálataink során előzetes, a teljes emberi genomot 
lefedő microarray vizsgálatok alapján választottuk ki az MLH1 és a GDF15 
sugárválasz géneket. Az MLH1 a DNS törések javításában és malignus 
daganatok kialakulásában, a GDF15 gyulladásos és apoptotikus folyamatok 
szabályozásában vesz részt. Vizsgáltuk kapcsolatukat az in vitro és klinikai 
sugárérzékenységgel, illetve expressziós változásukat különböző 
sugárérzékenységű fibroblaszt sejtekben in vitro 2Gy besugárzás hatására. 
Módszerek Az Uzsoki kórházban sugárterápiával kezelt fej-nyaki tumoros 
betegek műtét során nyert daganat mintáiból e két gén hipermetilációját, 
génexpresszióját és ezek az egyéni sugárérzékenységgel való kapcsolatát 
tanulmányoztuk. 
Munkánk során real-time PCR-rel gén-expressziót-, biszulfit-konverziót 
követően pedig metilációs PCR-rel a gén-promoterek metilációját vizsgáltuk. 
Mindkét gén alap-kifejeződését a normál reakciójú betegek fibroblasztjainak 
átlag-expressziójához viszonyítottuk.  
Eredmények A GDF15 alap expressziója a normál sugárreakciójú 
sejtvonalakban magasabb a sugárérzékenyekhez képest. In vitro 2Gy 
besugárzás hatására a GDF15 mRNS szintje sugárérzékenységtől függetlenül 
megnő. Az emelkedés mértéke és a sejtvonalak sugárérzékenysége között nem 
találtunk kapcsolatot. Az MLH1 gén expressziójában alap szinten nincs 
különbség a betegcsoportok között. A sugárérzékeny sejtek egy részében 
mRNS szintje nem változott besugárzás hatására. 
A fej-nyaki tumoros betegek esetén nagymértékű egyéni expressziós 
különbségeket találtunk a tumoros szövetben a környéki normál szövethez 
viszonyítva. A GDF15 kifejeződése az összes mintában alacsony, promotere 
minden vizsgált mintában metilált volt. Az MLH1 gén promotere túlnyomóan 
metilálatlan a magasabb expressziójú mintákban. 
Összefoglalás Megfigyeléseink szerint egyik gén sem alkalmas önmagában az 
egyéni sugárérzékenység becslésére, az MLH1 gén hipermetilációjának 
biomarkerként való használatához további minták analízise szükséges.  
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géncsendesített modellen 
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   Vizsgálatunk tárgya a p53 által szabályozott stressz-válasz gén, a Tumor 
protein p53-inducible nuclear protein 1 (TP53INP1). Ionizáló sugárzás 
hatására expressziója humán fibroblasztokban dózisfüggően emelkedik 
mind a direkt sugárzásnak kitett, mind a besugárzott sejtek kondicionált 
médiumával kezelt szomszéd (úgynevezett bystander) sejtekben is. 
   Annak tisztázására, hogy a vizsgált gén az ionizáló sugárzás mely 
következményeiben játszik szerepet, TP53INP1 géncsendesített sejtvonalat 
hoztunk létre RNS interferenciával. Ezen sejtvonal sugárzásra adott 
válaszait hasonlítottuk az eredeti fibroblaszthoz. 
Mértük a sugárzás indukálta expresszió-változásokat real-time PCR-rel. Ezt 
követően a sejtek túlélését vizsgáltuk direkt sugárhatásnak kitett sejteken és 
bystander sejteken kolónia-képző módszerrel. 
   A géncsendesített sejtek sugárérzékenysége megnövekedett. Célunk az 
ennek hátterében álló folyamatok felderítése volt. Ezért mértük: a sugárzás 
indukálta autofágiát Acridin Orange festéssel, és autofágiához kötödő 
gének expressziós változásának nyomon követésével; a mitokondriális 
DNS deléciók mennyiségét real-time PCR-rel; a DNS kettőstörések 
hibajavításának kinetikáját γ-H2AX immunfluorescens módszerrel. 
Vizsgáltuk a TP53INP1 gén kiütésének hatását másik három ismert 
sugárválasz gén expresszió-változására is.  
Eredményeink azt mutatják, hogy besugárzást követően a TP53INP1-
deficiens fibroblasztokban mérséklődik a génexpresszió emelkedése, 
romlik a sejtek túlélése. A DNS kettőstörések javítása késleltetett és nem 
teljes, az autofágia mértéke csökken. Besugárzás hatására a mitokondriális 
DNS deléciók száma is emelkedik. A vizsgált sugárválasz gének közül a 
p21 és GDF-15 sugárzás indukálta expresziója is mérséklődik a TP53INP1 
gátlásával. 
Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a TP53INP1 jelentős 
szerepet játszik az ionizáló sugárzás indukálta sejthalálban az autofágia és a 
DNS hibajavítás szabályozásán keresztül. 
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indukált mitokondriális károsodásra 
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Budapest 
 
Bevezetés: Ismert, hogy az ionizáló sugárzás hatására szabadgyökök 
keletkeznek, aminek következtében nemcsak a nukleáris, hanem a 
mitokondriális DNS is sérül. A károsodott mitokondriumok eltávolítása 
mitofágiával történik, ennek hiányában a sérült mitokondriumok jelentős 
mennyiségű szabadgyököt termelnek, és önfenntartó oxidatív stressz 
állapotot hozhatnak létre a sejtben. Korábbi munkáinkban kimutattuk, hogy 
a Growth Differentiaition Factor-15 (GDF-15), korai sugárválasz gén, 
expressziója lineárisan függ a besugárzás dózisától. Ennek a TGFβ 
családba tartozó citokinnek emelkedése a szérumban rossz prognózissal 
társul gliómákban, fej-nyaki tumorokban és prosztata daganatokban, de 
pontos szerepének tisztázása még további kutatások tárgya. Trastuzumab 
rezisztens emlődaganatokban kimutatták, hogy a GDF-15 expresszió is 
emelkedett, és mindezt összefüggésbe hozták az emlő tumorok 
kemorezisztenciájával. Jelen kutatásunk fókuszában a GDF-15 sugárzás 
indukálta mitokondriális károsodásban betöltött szerepének vizsgálata áll. 
Munkánk során vizsgáljuk, hogy a GDF-15 szint változása hatással van-e a 
mitokondriális DNS sérülésére, illetve, hogy szintje hogyan befolyásolja a 
sejtek sugárérzékenységét.  
Anyagok és módszerek: Vizsgálatainkat in vitro körülmények között 
fenntartott emlő tumor (LM2) sejtkultúrán végeztük. A GDF-15 szerepének 
vizsgálatához olyan sejteket is használtunk, melyek stabilan túl-
expresszálják a GDF-15 gént, illetve létrehoztunk egy shRNS-sel 
géncsendesített LM2 sejtvonalat is, melyben a gén expressziója 
nagymértékben gátolt. A besugarazott sejtekből RNS-t izoláltunk, amelyről 
cDNS-t készítve real-time PCR-rel mértük a GDF-15 gén expresszióját. Az 
oxidatív stressz hatására kialakuló mitokondriális DNS-ben úgynevezett 
„common” deléciót (CD) szintén real-time PCR módszerrel mutattuk ki. 
Mértük a sejtek viabilitását WST módszerrel. A sugárérzékenységet 
kolónia-képző teszttel állapítottuk meg.  
Eredmények: Kimutattuk, hogy in vitro növő sejtkultúrában a GDF-15 
egyszeri besugárzás (0-4 Gy) hatására dózisfüggően megnő. A deléciós 
mitokondriumok aránya szintén dózisfüggően változott. Méréseinkben 
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összehasonlítottuk a különböző mértékű GDF-15-öt expresszáló 
sejtvonalakat. Eredményeink azt mutatják, hogy a túltermelt GDF-15 
fokozza a sejtek viabilitását. A kolónia teszt alapján az emelkedett GDF-15 
szint növeli a sejtek sugárrezisztenciáját. A mitokondriális DNS „common” 
delécióját vizsgálva megállapítottuk, hogy a géncsendesítés növelte, míg a 
túltermelés csökkentette a deléciós mitokondriumok arányát az eredeti 
sejtvonalhoz képest.  
Összefoglalás: Besugárzás hatására a mitokondriális DNS deléció relatív 
gyakorisága dózisfüggően nő. Kimutattuk, hogy a GDF-15 expresszió 
mértékétől függően változik a deléciót hordozó mitokondriumok aránya a 
tumorsejt-populációban. A sejtek sugárérzékenységét vizsgálva 
megállapítottuk, hogy a megnövelt GDF-15 szint késlelteti a sejtek halálát, 
és fokozza a sugárrezisztenciát. Adataink alapján azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a GDF-15 emelkedése az emlő tumorban gátolhatja a 
sugárzás mitokondriális károsító hatását, ezáltal is a sugárrezisztencia 
kialakulásának irányába mozdíthatja el a folyamatokat.  
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A központi idegrendszer (KIR) megfelelő működéséhez hatékony, gyorsan 
alkalmazkodó, ugyanakkor szigorúan szabályozott anyagcsere szükséges a 
kapillárisok és az idegsejtek között. Az úgynevezett neurovaszkuláris egységet 
az érfal endothél sejtjei, az ereket körbeölelő periciták, a gliasejtek és a 
neuronok alkotják. A paracelluláris transzport maximális kizárására az 
endothél a KIR nagy részén zárt, amit a periciták különösen sűrű hálózata is 
támogat. Az így kialakított vér-agy gát károsodása súlyos következményekkel 
jár az idegrendszer működésére nézve a permeabilítás kóros növekedése 
következtében. A megnövekedett áteresztő képesség ugyanakkor lehetőséget 
teremthet a kialakult léziók detektálására. Ilyen sérülések keletkezhetnek 
ionizáló sugárzás hatására is, ezért kísérleteinkben a sugárzás által kiváltott 
vér-agy gát károsodás kimutatására kontrasztanyaggal megerősített in vivo 
fluorescencia méréseket végeztünk. 
C57Bl/6 egerek fejét lokálisan Röntgen sugárral besugaraztuk az egerek 10 
napos vagy 10 hetes korában. Az alkalmazott dózisok 0 Gy (kontroll), 100 
mGy, 2 Gy, 10 Gy, és 24 órás intervallummal 5x20 mGy, 5x2 Gy voltak, 
valamint külön csoportok a 100 mGy vagy 5x20 mGy besugárzását követően, 
egy hét eltéréssel 10 Gy, illetve 5x2 Gy dózisokat kaptak. Az IVIS in vivo 
képalkotó rendszerrel végzett fluorescencia vizsgálatokra 1 héttel illetve 1 
hónappal a kezelések után került sor, klorálhidrát altatásban. A festék beadását 
(Cy5.5; iv.) követően 30 percig 5 percenként mértük az állatok fluorescens 
jellemzőit szőrtelenített fejbőrön keresztül, majd 3 órával később, ismételt 
altatásban visszamértük az értékeket, így információt kaptunk a véráramba 
kerülés és kiszűrődés dinamikájáról, valamint fej területén reziduálisan 
megmaradó festék jelenlétéről. 
A kapott eredményekből következtethetünk a vér-agy gát állapotára; a kontroll 
állatokhoz képest mérhető változások strukturális és funkcionális sérülést 
jeleznek. Az eredmények bizonyos mértékű dózisfüggő károsodásra utalnak, az 
adatok változékonysága, és a viszonylag alacsony mintaszám azonban 
szükségessé teszi, hogy a továbbiakban, egy 6 hónapos ismételt mérést 
követően, ex vivo is alátámasszuk észrevételeinket, de mindemellett az in vivo 
képalkotás e téren egy ígéretes, új módszer alapját jelentheti. 
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We used two-photon polymerization (TPP) to make platform structures for 
metal nanoparticle (NP) layers that were used for metal-enhanced 
fluorescence (MEF). TPP can efficiently produce complex, micrometer-
sized 3D objects of arbitrary shape with nanometer features. MEF was 
achieved by coating polymerized microblocks with gold nanoparticles and 
positioned over a flat fluorescent layer. The enhancement factor was 
determined by laser scanning confocal microscopy with regard to the NP 
density and fluorophore excitation wavelength. Localized fluorescence 
enhancement down to an area less than 1 μm2 was demonstrated by Au NP-
coated, polymerized tips with 250nm radius of curvature. 
These results may open the road for mobile microtools in fluorescence 
enhancement applications by combining localized and targeted 
enhancement with micromanipulation techniques such as optical tweezers. 
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A titinmolekula magas erőknél diszkrét lépésekben nyúlik a globuláris 
domének sorozatos kitekeredéseinek köszönhetően, amit fűrészfogszerű 
túlnyúlási átmenetek jeleznek az erő-megnyúlás görbék nyújtási szakaszán. 
Ezzel ellentétben az erő-megnyúlás görbe relaxációs szakasza átmenetektől 
mentes, és a gombolyodás folyamata nehezen azonosítható. Bár a titin 
kontrahált állapotban feltekeredik, ennek pontos mechanizmusa mindmáig 
nem ismert. A titin mechanikailag vezérelt ki- és feltekeredési 
folyamatainak vizsgálatára egyedi molekulákat manipuláltunk nagy 
felbontású erővisszacsatolt lézercsipesszel. Míg magas erőknél (100-150 
pN) a titin lépésekben nyúlik, az erő hirtelenlecsökkentésekor (1-5 pN) a 
molekula vég-vég hossza fluktuál, de diszkrét rövidülési lépések nem 
mutathatók ki. A fluktuációk amplitúdója elérheti a néhányszáz nanométert. 
Alacsony relatív megnyúlási értékeknél tartva a molekulát, igen kis (<1 
pN) erőfluktuációkat mértünk, ami magyarázható egy kitekert állapot és 
egy kompaktabb, molten-globule állapot közötti dinamikus átmenettel. 
Molten-globule intermedier állapotot feltételező Monte-Carlo 
szimulációkban visszakaptuk az erővisszacsatolt kísérletekben regisztrált 
eredményeinket. A molten-globule állapotnak kedvező, enyhe denaturáló 
ágens (0.5 M Urea) alkalmazásakor, a hossz- és erőfluktuációk az állandó 
sebességű nyújtás-visszaengedési kísérletekben is kimutathatók, ami arra 
utal, hogy ez az intermedier állapot szerves része a molekula gombolyodási 
folyamatának. Mivel a kitekertből molten-globule állapotba irányuló 
átmenet gyorsabb rövidülést okoz a molekulában mint a tisztán entrópikus 
kollapszus, így egy járulékos mechanizmusként segítheti a titin rövidülését 
amennyiben előzetesen globuláris domén-kitekeredés történt.  
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Kvantitatív modellezés használata FRET mérésekben: 
homoklaszterek méretének meghatározása és maximum 

valószínűség becslés alacsony intenzitású mérések 
megbízhatóságának fokozására 

Nagy Péter, Szabó Ágnes, Szatmári Tímea, Király Anna 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

 
A fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) széles körűen 
alkalmazott technika fehérjék klaszterizációjának mérésére. Előnye, hogy 
szilárd fizikai alapokon nyugszik, ami lehetővé teszi, hogy olyan 
információt nyerjünk a mérésekből, amely a mért intenzitásokból nem 
nyilvánvaló. A prezentációban két ilyen, általunk kidolgozott megközelítést 
ismertetek.  
A fehérje homoklaszterek méretének meghatározására homo-FRET 
méréseket használtunk. A homo-FRET kizárólag fluoreszcencia anizotrópia 
segítségével detektálható. A membránfehérjéket jelölt és jelöletlen 
antitestek keverékével jelöltük meg, és megmértük a fluoreszcencia 
anizotrópiát a jelölt antitestek arányának függvényében. Kidolgoztunk egy 
olyan modellt, melyben azt feltételeztük, hogy egy fehérje vagy monomer 
vagy n-mer formában van jelen. Levezettük a fluoreszcencia anizotrópiát a 
klaszterizálódó fehérjék arányának, a klaszterek méretének és a jelölt 
antitestek arányának függvényében, majd a modellt a mérési adatokra 
illesztettük. Így meg tudtuk állapítani az általunk vizsgált ErbB1 és ErbB2 
fehérjék homoklasztereinek méretét. 
A kvantitatív modellezést szintén felhasználtuk az alacsony fluoreszcencia 
intenzitást mutató sejteken végrehajtott FRET mérések pontosabbá tételére. 
Ilyen esetekben nagy probléma a hibaterjedés miatt a számított FRET 
hatásfok nagy szórása, amit a foton detektálás Poisson statisztikája okoz. 
FRET mérések során a donor, FRET és akceptor csatornákban 
meghatározzuk a fluoreszcencia intenzitást. A három intenzitás között egy 
FRET hatásfoktól függő egyenlet teremt kapcsolatot, amit a mért adatokra 
illesztettünk az intenzitások Poisson statisztikáját figyelembe vevő 
maximum valószínűség becslés (maximum likelihood estimation, MLE) 
segítségével. Modellszámítások szerint akár 5 foton/pixeles átlag intenzitás 
esetében is nagy pontossággal meg tudtuk határozni a FRET hatásfokot, 
míg ugyanilyen körülmények között a hagyományos pixelenkénti számítás 
használhatatlan volt. 
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Nagy érzékenységű optikai szenzor biológiai részecskék  
jelölésmentes vizsgálatára 

Patkó Dániel1,2, Kovács Boglárka2, Péter Beatrix2, Kaspar Cottier3,  
Vonderviszt Ferenc2,4, Kőrösi László5, Kovács Tamás5 és  

Horváth Róbert2 
1 Molekuláris és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Pannon Egyetem,  

8200 Veszprém, Egyetem u.10. 
2 MTA-TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet,  

1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. 
3 Creoptix GmbH, CH-8820, Waedenswil, Einsiedlerstrasse 25, Svájc  

4 Pannon Egyetem, Bio-Nanorendszerek Laboratórium,  
8200 Veszprém, Egyetem u.10. 

5 Nanofágterápiás Központ, Enviroinvest Zrt., 7632 Pécs, Kertváros utca 2. 
 

A GCI (Grating Coupled Interferometry, Rács Csatolt Interferometria) egy 
nagy érzékenységű jelölésmentes optikai bioszenzor. Ez az újszerű műszer 
olyan sík hullámvezetőt használ, melyen 3 optikai rács található. Az első 
két rács segítségével csatoljuk a mérő és referencia fényt a hullámvezetőbe, 
a harmadik ráccsal a mérési jelet csatoljuk ki egy fotodetektorba. A 
törésmutató változás a hullámvezető felületén módosítja az interferencia 
jelet, a változás 10-7-10-8 RIU (Refractive Index Unit) érzékenységgel 
nyomon követhető. Tanulmányunkban egy kétcsatornás GCI szenzort 
fejlesztettünk ki vírusok, baktériumok, fehérjék és emlős sejtek 
jelölésmentes vizsgálatához. Eredményink egyértelműen igazolják a GCI 
szenzor alkalmazhatóságát biológiai objektumok nagy érzékenységű 
monitorozása területén. 
Ez a munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0025 projekt, valamint a MTA 
Lendület program támogatásával készült. 
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Élő emlős sejtek automatikus detektálása és válogatása 
mikroszkópon 

Salánki Rita 1,2,3, Orgován Norbert 2,3, Péter Beatrix 2, Sándor Noémi 
5, Bajtay Zsuzsa 4, Erdei Anna 4,5, R. Horváth 2, B. Szabó 3 

1 Molekuláris és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Pannon Egyetem, 
8200 Veszprém, Egyetem u.10. 

2 MTA-TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet,  
1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. 

3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Fizika Tanszék, 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Biológiai Intézet, Immunológia 
Tanszék, 1121 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 

5 MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport, 1117 Budapest,  
Pázmány Péter sétány 1/C. 

 
A molekuláris sejtbiológia és a rákkutatás egyik megoldandó technikai 
problémája az egyedi sejtek izolálása, automatizált válogatása az ezt követő 
egysejtes DNS és RNS vizsgálatok céljából. Az általunk kifejlesztett 
számítógép-vezérelt mikropipetta segítségével az előzetesen szoftveresen 
vagy manuálisan detektált, Petri csészében lévő sejteket egyenként tudjuk 
manipulálni és válogatni. Vizsgálataink során NE-4C neuroektodermális 
egér progenitor sejteket és humán vérből preparált monocita sejteket 
használtunk. A sejtek fáziskontraszt és/vagy fluoreszcens képük alapján 
kerülnek kiválasztásra. A válogatást egy 70 µm apertúrájú mikropipetta 
végzi 12 mp/sejt sebességgel. A sejteket a mikropipetta PCR csövekbe 
vagy üveg fedőlemezre helyezi egyesével 0.4-0.7 µl-es cseppekben. Az 
üveg fedőlemezen lévő cseppekben az egyedi sejtek nagy felbontással 
vizsgálhatók a válogatás után azonnal. A rendszer rutin módon 
alkalmazható egyedi sejtek izolálásához egysejtes DNS, RNS vagy fehérje 
analízis előkészítésre, illetve ritka sejtpopulációk válogatására. 
A kutatási munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0025, valamint az MTA 
Lendület program támogatásával valósulhatott meg. 
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Indirect optical manipulation of live cells with 
functionalized polymer microtools 

G. Vizsnyiczai , L. Kelemen, B. Aekbote, A. Búzás & P. Ormos 
Institute of Biophysics, Biological Research Centre, Hungarian Academy 

of Sciences, Hungary 
 

Cells can be trapped and manipulated with optical tweezers. However, due 
to the high laser intensity inside an optical trap, a cell is likely to get 
damaged by the trapping laser itself. Previous studies confirmed a dosage 
dependent viability for trapped cells. Therefore, even in traps with low laser 
power, a trapped cell will die over time. 
To overcome this limitation we designed and fabricated two-photon 
polymerized microtools, which can be bound to target cells, and 
manipulated by holographic optical tweezers. The binding is achieved by 
functionalizing the surface of the cells with biotin molecules, and that of 
the microtools with biotin and streptavidin. Thus, when a holographically 
trapped microtool is brought to contact with a target cell, biotin-
streptavidin-biotin bridges form between them, providing a force much 
greater than an optical trap can exert. Therefore bound cells can be 
dynamically manipulated in 3D by rotating and translating the microtool 
with holographic optical traps.  
With this indirect manipulation the target cell is separated from the trapping 
laser in space, thereby its exposure by the optical field can be greatly 
reduced.  
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Allosztérikus jelátadási útvonal a humán foszfoglicerát 
kinázban 

Pálmai Zoltán1, Seifert Christian2, Gräter Frauke2, Balog Erika1 
1Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, 2Molecular 
Biomechanics, Heidelberger Institut für Theoretische Studien gGmbH, 

Heidelberg 
 
A humán foszfoglicerát kináz (PGK) egy két doménből álló enzim, mely a 
foszfát csoport átadását katalizálja a 1,3–biszfoszfoglicerát (1,3 bPG) és az 

ADP között a glikolízis egyik lépéseként. Míg az 1,3 bPG az enzim N–
doménjéhez, az  ADP a C-doménhez kötődik. Működése során az enzim 
csuklómozgás révén nyitott konformációból zárt konformációba alakul, 
melyben a szubsztrátok kellően közel kerülnek egymáshoz ahhoz, hogy a 
foszforil-transzfer végbemehessen. Az az allosztérikus útvonal, melyet a 
szubsztrátkötés indít el és a csuklópontokig jut, mely végső soron a 
csuklómozgást eredményezi és az enzimet az aktív, zárt konformációba 
juttatja eddig csak részben volt ismert.  
Molekuladinamikai szimulációt és “Force Distribution Analysis (FDA)” 
módszert használva, sikerült egy teljes allosztérikus útvonalat 
beazonosítanunk. Ez az útvonal összeköti a szubsztrátkötő aminosavakat az 
interdomén csukló régióval: a 7-es hélixben lévő Glu192 valamint a L14-es 
hurokban lévő Gly394 aminosavakkal. Míg az általunk meghatározott 
útvonal tartalmazza a korábban kísérletileg beazonosított, a PGK záródása 
szempontjából kulcsszerepet játszó aminosavakat, a teljes jelátadási útvonal 
ismeretével további, a funkció szempontjából releváns aminosavakat 
javaslunk újabb mutációs kísérletek jelöltjeiként.   
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EGY WH2 DOMÉN FEHÉRJE SZEREPE A 
SZARKOMER AKTIN HÁLÓZATÁBAN 

Bugyi Beáta1, Tóth Mónika Ágnes1, Mihály József2, Migh Ede2, 
Kalmár Lajos3, Nyitrai Miklós1 

1Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet, Pécs 
2MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Aktin sejtváz 
Szabályozási Csoport , Szeged 
3MTA TTK Enzimológiai Intézet, Budapest 
 
A harántcsíkolt izom funkcionalitása a miofibrillumok alapvető kontraktilis 
egységeinek, a szarkomereknek a térben és időben pontosan összehangolt 
működésén alapul. Az szarkomer egyik alapvető fehérjehálózatát az aktin 
és tropomiozin alapú vékony filamentumok alkotják. A szarkomerogenezis 
során a vékony filamentumok az aktin monomerek filamentumba épülése, 
majd ezen filamentumok magasabb rendű struktúrákba szerveződése során 
alakulnak ki. Az aktin filamentumok összeszerveződését szabályozó 
mechanizmusok számos részlete azonban a mai napig tisztázatlan. A 
szarkomer nemrégiben azonosított komponense a WH2 modulokat 
tartalmazó SALS fehérje. A SALS hiánya már embrionális korban letális 
fenotípust eredményez, amelynek hátterében a szarkomer aktin 
filamentumainak rövidülése és szerkezeti rendezettségének megbomlása 
áll. Mindez arra utal, hogy a SALS funkciói az aktin filamentumok 
összeszerveződését kapcsolatosak. A SALS biológiai szerepének pontosabb 
megértése érdekében elsőként a SALS két WH2 doménjének (SALS-WH2) 
aktinnal kialakított kölcsönhatásait tanulmányoztuk, in vitro fluoreszcencia 
spektroszkópiai és mikroszkópiai módszerekkel. 
Eredményeink szerint a SALS WH2 régiója kötődik mind az aktin 
monomerekhez, mind pedig a filamentumokhoz, ami arra utal, hogy 
multifunkcionális sajátságokkal rendelkezhet. Az in vivo megfigyelésekkel 
szemben azonban a SALS WH2 doménjei a filamentumokhoz való 
kötődésük révén azok szétszerelődését segítik elő. Figyelemreméltó módon 
a tropomiozin gátolja a SALS WH2 doménjeinek az aktin filamentumok 
szétszerelődésére kifejtett hatását. Előzetes bioinformatikai elemzésünk és 
fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálataink felderítették, hogy a SALS 
nagyfokú szerkezeti rendezetlenséget mutat, ún. rendezetlen fehérje. 
A SALS biológiai funkciójának pontosabb megismerése érdekében további 
kutatásaink során a SALS más szarkomerikus fehérjékkel kialakított 
kölcsönhatásait, valamint az egyes szerkezeti elemeinek funkcionális 
sajátságait vizsgáljuk.  
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Globuláris fehérjék dinamikájának tanulmányozása 
ms-os időskálán: a kísérleti eredmények elemzése, 
összegzése, valamint matematikai megközelítése 

Grabarics Márkó, Bőcskei-Antal Barnabás, Schay Gusztáv, Módos 
Károly, Osváth Szabolcs, Fidy Judit, Herényi Levente 

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, 1094 Budapest, 
Tűzoltó u. 37-47. 

 
Manapság már nem vitatott tény, hogy a fehérjék működése 
elképzelhetetlen a konformációs mozgások nélkül. Mivel a probléma még 
egyáltalán nincs megoldva, a fehérjedinamika sokoldalú tanulmányozása 
igen népszerű kutatási cél. Munkánk kísérleti részében a hirtelen 
lefagyasztott, oxigénnel telített fehérje vizes oldatában a 
hőmérsékletnövekedés hatására bekövetkező foszforeszcencia kioltást 
mértük. A folyamatot többféle fehérjén és többféle kromofor jelét 
detektálva, a foszforeszcencia időbeli lecsengését, illetve annak 
karakterisztikus idejét mérve követtük nyomon a 8 K és 273 K 
hőmérséklettartományban. Feltételezésünk szerint a bekövetkező változást, 
azaz a kioltás felerősödését elsődlegesen a kromofor körüli fehérje 
mátrixnak a lecsengési idővel összemérhető ms-os időskálán lezajló 
fluktuációi okozzák, mivel ezáltal az egyre szabadabbá váló oxigén 
molekulák a kromofor közelébe jutva és azzal ütközve át tudják venni az 
energiát. Azt találtuk, hogy az adott hőmérséklettartományban ez a globális 
fehérjemozgás segíti elő az oxigén diffúzióját, és amely nem – a korábban 
feltételezett – a fehérjét körülvevő oldószer fluktuációjától ered, hanem 
attól függetlenül, a külső oldószerkörnyezet olvadáspontjánál egyértelműen 
alacsonyabb hőmérsékleten következik be. A feltételezett mechanizmus 
matematikailag is megfogalmazható és az ebből származó következtetések 
jó egyezést mutatnak a kísérleti eredményekkel. 
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A kofilin hatása az aktin polimerizációjára 
Kardos Roland, Nyitrai Miklós, Hild Gábor 

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar,  
Biofizikai Intézet, 

7624 Pécs, Szigeti út 12. 
 

A sejtek aktin citoszkeletális rendszerének dinamikai átrendeződése számos 
celluláris folyamat nélkülözhetetlen velejárója, mint például, a sejtek 
helyváltoztatása, a sejtosztódás és az endocitózis. Az átrendeződés térbeni 
és időbeni koordinációjáért az aktin hálózatok felépülését és lebontását 
közvetlenül szabályozó effektor fehérjék jelenléte szükséges. Ezeket a 
fehérjéket közös néven, aktin-kötő fehérjéknek nevezzük, melyek 
szerkezetük és funkciójuk alapján különböző családokba sorolhatók.  
Az ADF/kofilin aktin-kötő fehérje család kis molekulasúlyú fehérjéket 
foglal magában, melyek elsődleges funkciója a szükségtelenné vált 
aktinhálózatok lebontása. Az aktin filamentumok szétesését egyrészt az 
aktin monomerek leválásának felgyorsításával, másrészt az aktin 
filamentumok fragmentációján keresztül képesek katalizálni. Mindkét 
mechanizmus feltételezi, hogy az ADF/kofilin képes közvetlen kapcsolatba 
kerülni az aktin filamentummal és annak konformációs és dinamikai 
tulajdonságait úgy megváltoztatni, hogy az a filamentum 
destabilizációjához vezessen. Egyre több bizonyíték mutat abba az irányba, 
hogy az ADF/kofilin családba tartozó fehérjék nem csak az aktin 
filamentumok lebontásában vehetnek részt aktív szereplőként, hanem azok 
felépülésében is.  
Jelen munka keretein belül fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek 
segítségével vizsgáltuk a kofilin lehetséges szerepét az aktin de novo 
polimerizációjában. Az aktin polimerizációs tulajdonságát fényszóráson 
alapuló méréseken keresztül vizsgáltuk, eltérő kofilin koncentráció mellett. 
A kofilinnak stimuláló hatása van az aktin polimerizációjára, ha az 
aktin:kofilin arány kisebb, mint 1:2, viszont ha ez az arány nagyobb, akkor 
egy gátló hatás lép fel. Idő-függő anizotrópia mérések segítségével 
kimutattuk, hogy az aktin monomeren két eltérő affinitású kofilin-kötő 
régió is van, melyek telítődése az aktin nukleációjának elősegítéséhez vagy 
az aktin monomerek szekvesztrációjához vezethet. 
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Transzferált gének kihalt fajokban történő 
evolúcióinak időeloszlása 

Kéri Zsófia Nóra 
ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék 

 
Az evolúciós törzsfákat hagyományosan az általunk ismert, még élő vagy 
fosszíliákban megmaradt fajok feltételezett őseinek láncolatából 
rekonstruáljuk, a földtörténet során kihalt, lenyomatot és megfigyelhető 
utódokat nem hagyó fajok így kívül esnek látókörünkön. Az azonos korban 
élt, egymással leszármazási kapcsolatban nem álló fajok közötti laterális 
géntranszferek azonban megőrizhették ezen ismeretlen fajok egyes génjeit, 
melyeket így az általunk ismert élőlények is hordozhatnak. 
Az általam készített számítógépes szimuláció több ezer együtt élő faj 
genetikai fejlődését modellezi, fajképződések- és kihalások, génvesztések, 
génduplikációk és transzferek sorozatát generálva. A kapott eredmények 
alapján megvizsgáltam, hogy az általunk is megtalált, transzferált gének 
milyen hosszú ideig fejlődnek a túlélő utódokkal reprezentált fejlődési fán 
kívüli, nemreprezentált fajokban.  
Később a megszokott, állandó fajszámot feltételező modellektől elszakadva 
egy leegyszerűsített fajkihalási hullámot is szimuláltam, a nemreprezentált 
fajokban töltött idő eloszlását pedig összehasonlítottam az eredeti modell 
eredményeivel. Az eloszlások különbségei világosan megmutatják, hogy a 
földtörténeti kihalási hullámok nyomot hagynak a transzferált gének 
fejlődésében. 
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Egy neuronális tropomiozin izoforma (TMBr-3) hatása 
az aktin dinamikájára 

Kis-Bicskei Nikolett, Vig Andrea, Nyitrai Miklós, Bugyi Beáta, 
Talián Csaba Gábor 

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizika 
Intézet, Pécs 

 
A tropomiozinok dimer formában előforduló aktinkötő fehérjék, 

melyek az N- és a C-terminálisoknál polimerizálódva kapcsolódnak az 
aktin filamentumhoz a hosszanti árok mentén. Eddig emlősökben 4 génről 
mintegy 25 tropomiozin izoformát írtak le. A tropomiozin variánsok nagy 
számának jelentősége és pontos funkciója eddig kevéssé ismert. 
Neuronokban, mint a többi sejttípusban is, többféle izoforma előfordul, 
amelyek expressziója mintázata térben és időben szabályozott. Ez 
összefüggésben állhat az egyes tropomiozinfajták sejten belüli szerepével a 
mikrofilamentumok dinamikájának és a nyúlványfejlődésnek az 
összehangolása terén. Az átfedő exonhasználat miatt nem lehetséges 
teljesen specifikus ellenanyagokat vagy „antisense” próbákat létrehozni, 
ezért bakteriális rendszerben egyedi tropomiozin izoformát állítottunk elő. 
A pET28a vektorba klónozott kódoló szekvenciáról expresszált natív, tag-
mentes fehérje vizsgálatával kívánjuk jellemezni a TMBr-3 izoforma 
hatásait az aktin filamentum kinetikai paramétereire. Koszedimentációs 
assay azt mutatta, hogy a TMBr-3 3,5 µM affinitással kötődik az aktin 
filamentumhoz. A TMBr-3 csökkentette az aktin monomer asszociációs és 
disszociációs sebességét körülbelül 20-30%-kal. Szemben az összes eddig 
vizsgált tropomiozinnal, a TMBr-3 nem befolyásolja az Arp2/3 komplex 
által gyorsított aktin polimerizációt. Ez felveti, hogy más tropomiozinoktól 
eltérő lokalizációja révén specifikusan befolyásolhatja az aktin filamentum 
tulajdonságait. 
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Twinfilin-1 hatása az aktin szerkezeti és dinamikai 
tulajdonságaira 

Kollár Veronika, Kardos Roland, Nyitrai Miklós és Hild Gábor 
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai 

Intézet, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 
 
Az aktin alapvető szerepet tölt be a sejtek szerkezeti stabilitásának 
fenntartásában, az intracelluláris transzportfolyamatokban és a sejtmozgások 
létrejöttében. Az aktin vagy monomer (G-aktin) vagy polimer (F-aktin) 
formában fordul elő intracellulárisan. A két nagy alegységre bontható aktin 
közepén egy ATP-kötő zseb található. A G- és F-aktin sejten belüli arányának 
fenntartása az aktin-kötő fehérjék szabályozása alatt áll.  
A twinfilin egy 37-40 kDa nagyságú aktinkötő fehérje, mely két ADF-homológ 
alegységből és az ezeket összekötő linker régióból áll. Az eddigi átfogó 
kutatások megállapították, hogy a twinfilin döntő szerepet játszik az aktin 
citoszkeleton szabályozásában, de a pontos funkciója még tisztázatlan.  
Munkánk során a twinfilin 1-es izoformájának aktinra gyakorolt hatásait 
vizsgáltuk biofizikai módszerekkel. Fluoreszcencia anizotrópia mérésekkel 
igazoltuk, hogy a twinfilin aktin monomerhez való affinitása ~0,61µM. 
Akrilamiddal történő fluoreszcencia kioltásos kísérleteket végeztünk ε-ATP-
vel jelölt aktin monomeren annak megállapítására, hogy a twinfilin jelenléte 
milyen változásokat okoz a G-aktin szerkezetében. Megállapítottuk, hogy 
twinfilin jelenlétében az ε-ATP kevésbé lesz hozzáférhető a kioltó molekula 
számára, mint twinfilin jelenléte nélkül. Ez arra enged következtetni, hogy 
twinfilin jelenlétében az aktinon lévő nukleotidkötő zseb egy zártabb 
konformációs állapotba kerül. Ezt az eredményt „stopped flow” kísérletekkel is 
alátámasztottuk. Eredményeink azt mutatták, hogy a nukleotid-kicserélődés 
sebessége nagymértékben lecsökkent twinfilin jelenlétében. Differenciális 
pásztázó kalorimetria mérésekkel vizsgáltuk a fehérje hatását az aktin 
monomer termodinamikai stabilitására. A twinfilin jelenléte stabilizálta az 
aktin monomer szerkezetét.  
Kísérleti eredményeink segítségével lehetőségünk nyílik részleteiben 
megismerni, hogy milyen szerkezeti és dinamikai változások kísérik az aktin 
monomeren belül a twinfilin kötődését. 
A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP   
4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú "Nemzeti Kiválóság Program - 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító   rendszer 
kidolgozása és működtetése országos program" című kiemelt   projekt keretei 
között valósul meg. 
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Endomorfin sztereoizomerek farmakofór elemei közötti 
térbeli összefüggések vizsgálata 

Leitgeb Balázs 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet,  

6726 Szeged, Temesvári krt. 62. 
 

Az endomorfinok (endomorfin-1, H-Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2; és endomorfin-
2, H-Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2) aktív és szelektív μ -opioid receptor agonisták, 
amelyek számos jelentős biológiai hatással rendelkeznek. Figyelembe véve 
az aminosavakra vonatkozó L-D izomériát, valamint a Tyr-Pro peptidkötés 
esetén fellépő cisz-transz izomériát mindkét tetrapeptid esetén az alábbi 
négy sztereoizomerre vonatkozóan vizsgáltam a farmakofór elemek közötti 
térbeli összefüggéseket: (1) transz-endomorfin; (2) transz-enantio-
endomorfin; (3) cisz-endomorfin; (4) cisz-enantio-endomorfin. A 
sztereoizomerek esetén a farmakofór elemek térbeli elrendeződésének 
leírására különböző geometriai paramétereket határoztam meg, amelyek 
közé a farmakofór pontok által definiált távolságok és szögek tartoztak. 
Ezen geometriai paraméterek felhasználásával különféle távolság-szög 
térképeket készítettem, és jellemeztem a farmakofór elemek közötti térbeli 
összefüggéseket. A tetrapeptidekre vonatkozó konformációs eloszlásokat a 
távolság-szög térképek alapján számított konformációs hasonlósági indexek 
segítségével hasonlítottam össze. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
sztereoizomer peptidek elkülöníthetők egymástól a farmakofór elemekre 
vonatkozó konformációs eloszlások összehasonlító analízisével. Emellett, 
nemcsak a különböző távolságok és szögek, hanem a távolság-szög 
térképek között is különbséget lehet tenni abban a tekintetben, hogy milyen 
mértékben alkalmasak a sztereoizomerek megkülönböztetésére. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy ez a módszer megfelelőnek 
bizonyult annak vizsgálatára, hogy az L-D és a cisz-transz izoméria hogyan 
hat a peptidek farmakofór elemeinek térbeli összefüggéseire. 
A munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 78554), és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 

  

P23 



 Poszterek MBFT2013 
 

78 
 

Palindrom antimikrobiális peptidszekvenciák folding 
sajátságainak tanulmányozása 

Násztor Zoltán1,2, Leitgeb Balázs1 
1MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet,  

6726 Szeged, Temesvári krt. 62. 
2Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet,  

6720 Szeged, Dóm tér 8. 
 

Számos antimikrobiális peptid esetén megfigyelhetők palindrom 
szekvencia szakaszok, amelyek fontos szerepet játszhatnak ezen molekulák 
térszerkezetének kialakítása és biológiai hatása szempontjából. A 
palindrom szekvenciával rendelkező antimikrobiális peptidek közé tartozik 
a decoralin (H-SLLSLIRKLIT-OH), a temporin C (H-LLPILGNLLNGLL-
NH2), a temporin 1Pra (H-ILPILGNLLNGLL-NH2), a temporin 1TSb (H-
FLPLLGNLLNGLL-NH2) és a temporin 1DYa (H-FIGPIISALASLFG-
NH2). Ezen palindrom szekvenciák folding sajátságainak tanulmányozása 
érdekében molekuladinamikai számításokat végeztünk, amelyek alapján a 
különböző térszerkezeti tulajdonságok változásait vizsgáltuk az idő 
függvényében. A palindrom szekvenciák esetén megvizsgáltuk a helikális 
szerkezetek kialakulását, illetve a peptidek teljes szekvenciájára, és az 
egyes aminosavakra vonatkozó helicitás értékek időbeli változását. Mivel 
az ún. lokális H-kötések fontos szerepet játszanak a helikális struktúrák 
stabilizálásában, így tanulmányoztuk ezen kölcsönhatások előfordulását. 
Emellett az ún. nem-lokális H-kötések megjelenését is vizsgáltuk, amelyek 
egyrészt a molekulagerinc NH és CO csoportjai, másrészt a molekulagerinc 
és oldalláncok NH és CO csoportjai között jöhetnek létre. A lokális és nem-
lokális H-kötések számának változását szintén tanulmányoztuk az idő 
függvényében. Számításaink alapján részletesen feltérképeztük a decoralin 
és temporin peptidek palindrom szakaszainak folding sajátságait, és 
munkánk fontos megfigyelésekre vezetett ezen antimikrobiális peptidek 
helikális szerkezeteinek kialakulására vonatkozóan. 
A munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 78554), és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Leitgeb B.) támogatásával készült. 
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Az indolicidin sztereoizomereinek térszerkezeti 
tulajdonságai: oldatbeli és micella-kötött konformációk 

összehasonlítása 
Násztor Zoltán1,2, Leitgeb Balázs1 

1MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet,  
6726 Szeged, Temesvári krt. 62. 
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Az indolicidin (H-ILPWKWPWWPWRR-NH2) egy kationos 
antimikrobiális tridekapeptid, amelyet a szarvasmarha neutrofil 
granulocitáiból izoláltak. Ezen peptid antibakteriális és antifungális hatása 
rendkívül széles körben mutatkozik meg, ugyanakkor hemolitikus és 
antivirális aktivitással is rendelkezik. Mivel az indolicidin három Pro 
aminosavat tartalmaz, és mindhárom Xaa-Pro peptidkötés esetén fellép a 
cisz-transz izoméria, így ezen molekula esetében nyolc különböző 
sztereoizomert különböztethetünk meg. Az indolicidin sztereoizomereire 
vonatkozóan különféle molekuladinamikai számításokat végeztünk, hogy 
meghatározzuk a sztereoizomer peptidek oldatbeli és micella-kötött 
konformációinak a jellegzetes térszerkezeti tulajdonságait. A 
sztereoizomerek esetén azonosítottuk az előforduló és preferált másodlagos 
szerkezeti elemeket, amelyek közé a különböző típusú β-turn struktúrák 
tartoztak. Mindemellett meghatároztuk azokat a karakterisztikus 
intramolekuláris kölcsönhatásokat (H-kötések és prolin-aromás 
kölcsönhatások), amelyek fontos szerepet játszanak az oldatbeli és micella-
kötött konformációk térszerkezetének stabilizálásában. A 
molekuladinamikai számítások eredményei azt mutatták, hogy az 
indolicidin sztereoizomerei jellegzetes térszerkezeti tulajdonságokkal 
rendelkeznek mind az oldatbeli, mind pedig a micella-kötött 
konformációikat illetően. Emellett az is megállapítható, hogy ezen 
térszerkezeti sajátságok megjelenésére nemcsak az Xaa-Pro peptidkötések 
esetén fellépő cisz-transz izoméria, hanem a micella típusa is hatással van. 
A munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 78554), és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Leitgeb B.) támogatásával készült. 
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A trichobrachinok a peptaibolok családjába tartozó gomba eredetű 
peptidek, amelyek közül az általunk vizsgált molekulák a rövid 
szekvenciával rendelkező peptaibolok csoportjának reprezentatív tagjai. 
Ezeket a 11 aminosavból álló peptideket az aminosav szekvenciájuk 
alapján az alábbi két csoportba sorolhatjuk: (1) trichobrachin A peptidek 
(Ac-Aib-Asn-Xaa-Xaa-Aib-Pro-Xaa-Xaa-Aib-Pro-Xaaol általános 
szekvencia); (2) trichobrachin B peptidek (Ac-Aib-Asn-Xaa-Xaa-Aib-Pro-
Xaa-Aib-Val-Pro-Xaaol általános szekvencia). A trichobrachin 
molekulákra vonatkozóan egy átfogó térszerkezeti jellemzést végeztünk el 
különböző molekuladinamikai módszerek alkalmazásával. A 
trichobrachinok esetén egyrészt azonosítottuk a tetrapeptid szakaszokban 
előforduló másodlagos szerkezeti elemeket (I és III típusú β-turn-ök; β-
bend ribbon spiral), másrészt pedig meghatároztuk az aminosavak 
oldalláncainak preferált rotamereit. A peptidek esetében távolságméréseket 
végeztünk, amelyek során a molekulák N- és C-terminális végei közötti 
távolságot, valamint az aminosavak közötti távolságokat vizsgáltuk. 
Emellett a peptidek molekulagerinc atomjainak fluktuációit RMSF értékek 
kiszámításával jellemeztük. A kapott eredmények alapján részletesen 
karakterizáltuk és egymással összehasonlítottuk a trichobrachin 
molekulákat, és megállapítottuk, hogy konformációs hasonlóságok és 
különbségek egyaránt megfigyelhetők a trichobrachinokat illetően. 
Szerkezetvizsgálati munkánk amiatt is fontos, mert az általunk vizsgált 
trichobrachinok térszerkezetére vonatkozóan eddig még semmiféle adat 
nem állt rendelkezésre az irodalomban. 
A munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K 106000), és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Leitgeb B.) támogatásával készült. 

  

P26 



 Poszterek MBFT2013 
 

81 
 

A cisz-transz izoméria hatása a tritrpticin micella-kötött 
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A sertés csontvelőben azonosított tritrpticin (H-VRRFPWWWPFLRR-OH) 
egy antimikrobiális tridekapeptid, amely széleskörű antibakteriális és 
antifungális hatással rendelkezik, emellett pedig hemolitikus aktivitást is 
mutat. A tritrpticin alapvetően membránon fejti ki hatását, ugyanakkor ezen 
peptid pontos hatásmechanizmusa még nem ismert. Az aromás és bázikus 
aminosavak mellett a tritrpticin tartalmaz két Pro aminosavat is, így az 
Xaa-Pro peptidkötések esetén fellépő cisz-transz izomériának megfelelően 
ezen peptid esetében négy sztereoizomert lehet megkülönböztetni. A 
sztereoizomer peptidek esetén molekuladinamikai számításokat végeztünk 
kétféle micella alkalmazásával, hogy megvizsgáljuk a cisz-transz 
izomériának a tritrpticin micella-kötött konformációjára kifejtett hatásait. A 
sztereoizomerek micellákhoz kötődésének folyamatát a peptidek és 
micellák esetén definiált tömegközéppontok között mért távolságok időbeli 
változásának követésével jellemeztük. A sztereoizomer peptidek micella-
kötött konformációi esetén meghatároztuk a preferált másodlagos 
szerkezeti elemeket (β-turn struktúrák), illetve azonosítottuk a különféle 
intramolekuláris kölcsönhatásokat (prolin-aromás, aromás-aromás és 
kation-π kölcsönhatások), amelyek hozzájárulhatnak a micella-kötött 
konformációk szerkezeti stabilitásához. Eredményeink alapján 
megállapítható, hogy a tritrpticin sztereoizomerei karakterisztikus 
térszerkezeti sajátságokat mutatnak a micella-kötött konformációikra 
vonatkozóan, amelyek előfordulása egyrészt a cisz-transz izomériával, 
másrészt pedig a micella típusával van összefüggésben. 
A munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 78554), és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Leitgeb B.) támogatásával készült. 
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Munkánk során a Trp-cage minifehérje esetén különböző 
molekuladinamikai számításokat végeztünk nem-polarizálható erőtér 
felhasználásával, hogy modellezzük a különböző Hofmeister-aktív sóknak 
(NaF, NaCl, NaNO3 és NaClO4) a fehérje konformációjára kifejtett hatásait. 
A fehérje oldószer által hozzáférhető felületének átlaga, valamint e 
mennyiség fluktuációja alapján kiszámítottuk a fehérje-víz határfelületi 
feszültség átlagértékének só által indukált változásait. A Trp-cage 
minifehérje esetére alkalmazva ezt az eljárást, olyan változásokat kaptunk a 
határfelületi feszültségekre vonatkozóan, amelyek alátámasztják a 
Hofmeister effektus nemrégiben közölt fenomenologikus elméletét. 
Mindemellett azt is megállapítottuk, hogy a kaotróp ClO4

- és NO3
- ionok 

felhalmozódnak a nem negatív felületi töltésű régiókban, és az ionok 
lokális sűrűsége összefüggésben van a felületi töltés nagyságával. Ezzel 
szemben a kozmotróp F- ionok, és kisebb mértékben a Hofmeister-
semleges Cl- ionok csak a legnagyobb felületi töltésű régiókban 
halmozódnak fel, míg az összes többi felületi régióból kiszorulnak. A 
kaotróp anionok felhalmozódása növeli a fenti régiókban a vízmolekulák 
orientációs fluktuációját, ugyanakkor a kozmotróp anionok esetén egy 
fordított tendencia figyelhető meg. Eredményeink közvetlen bizonyítékot 
szolgáltattak arra, hogy a fehérje-víz határfelületi fluktuációknak központi 
szerepe van a Hofmeister effektusban. 
A munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K 101821 és 
OTKA K 101825) támogatásával készült. 
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A W104 szerepe az AppA fotoaktivációjában 
Raics Katalin, Pirisi Katalin, Orbán József, Nyitrai Miklós,  

Lukács András 
PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 

 
A Rhodobacter sphaeroides nevű fotoszintetikus baktériumban található 
Appa nevű BLUF (Blue Light Sensing Using FAD) fehérje különlegessége 
a kék fény érzékelése. Sötétben és alacsony oxigén szint mellett az Appa 
hozzákapcsolódik a PpsR nevű transzkripciós faktorhoz, lehetővé téve a 
fotoszintetikus rendszer génjeinek átírását. Kék fénnyel történő 
megvilágítás hatására, (vagy magas oxigén koncentráció esetén) az AppA-
PpsR komplex disszociálódik, a PpsR a DNS-hez kötődik, megakadályozva 
ezzel a fotoszintetikus gének expresszióját. Az AppA világos állapotának 
formálódása a fehérjéhez nem kovalens módon kapcsolódó flavin kromofór 
körüli hidrogénkötések átrendeződésével függ össze; létrejöttében 
kulcsfontosságú a W104 szerepe. Több – a W104 helyzetét illetően – 
egymásnak ellentmondó röntgenkrisztallográfiás szerkezete ismert az 
Appának. Kísérleteink eredményeként az a modell látszik igazolódni, mely 
szerint a W104 helyzete a fehérje sötét állapotában a flavinhoz közelebb, a 
Q63-mal H-kötésben helyezkedik el („W104in”), világos állapotban fedett 
helyzetéből kimozdul, a flavintól eltávolodik („W104out”). A W104 
helyzetének tisztázása céljából mutánsokat állítottunk elő és fluoreszcencia 
anizotrópia, anizotrópia lecsengés és FRET méréseket végeztünk. A W64 
fenilalaninre való kicserélésével lehetővé vált a W104 szelektív gerjesztése. 
A sötét állapotban, hidrogén-kötésben lévő triptofánra lassabb rotációs 
korrelációs időt mértünk, mint világos állapotában. Mivel a FAD és a 
triptofán megfelelő FRET párok, a W104-FAD távolság mérése a fehérje 
sötét és világos állapotában fluoreszcencia rezonancia energia transzfer 
(FRET) módszerével lehetséges. 
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Proteinek és hidrátburkuk terahertzes spektroszkópiai 
vizsgálata 

Raics Katalin1, Lukács András1, Nyitrai Miklós1, Hebling János2, 
Orbán József2 

1PTE ÁOK Biofizikai Intézet, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 
2MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport,  

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
 
Az oligopeptidek és fehérjék a biológiai rendszerek egyik legfontosabb 
építőelemei és egyben működési egységei. Sejten belüli folyamatokban 
kifejtett hatásuk és szerepük, illetve pontos hatásmechanizmusuk 
megismeréséhez szükség van az általában nagyon rövid idő alatt (néhány 
pikoszekundum, 10-12 s) lezajló térszerkezeti változások, elektron- és/vagy 
energiatranszport, vagy a molekula hidrátburka által közvetített 
kölcsönhatások vizsgálatára is. 
Az időbeli felbontást is lehetővé tévő időbontott terahertzes spektroszkópia 
(Time Domain THz Spectroscopy, TDTS) segítségével ezekbe a gyors 
folyamatokba enged betekinteni. A por formában vizsgált fehérjék és 
peptidek abszorpciós spektruma, valamint a hidratálás közben végbemenő 
THz-es spektrum időbeli változása alapján leírható a molekulák hidratációs 
dinamikája. 
A spektroszkópiai és dinamikai eredmények elősegítik a biológiailag fontos 
molekulák (gyógyszerek, hormonok, enzimek) hidrátburka kialakulásának 
és oldódásának megismerését, ezáltal segítve a rá épülő további 
kutatásokat, orvosi, ipari, alkalmazásokat. 
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Alloszterikus effektorok aszimmetrikus hatása a 
hemoglobin dinamikájára 

Schay Gusztáv, Kaposi András, Smeller László, Herényi Levente, 
Szigeti Krisztián, Fidy Judit. 

Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet   
1094 Budapest Tűzoltó u 37. 

 
A dinamikai jelenségek fontos szerepet játszanak a fehérjék, különösen 
pedig a nagyobb, összetett rendszerek szabályozásában. A dinamikai 
jelenségek széles időskálán zajlanak le, fehérjék esetében némely 
folyamatok akár az órás időtartományba is eshetnek, míg az elemi atomi 
folyamatok szub-ps időskálákon zajlanak le. Ez a sok különböző 
időtartomány együtt alakít ki egy rendkívül komplex viselkedést. 
Hemoglobin esetében egy érdekes kérdés a négy alegység szervezett, közös 
viselkedése, amely nemcsak a kooperativitásban jelentkezik, hanem abban 
is, hogy az oxigénen kívül a tetramer képes más kisméretű szabályzó-
molekulák (alloszterikus effektorok)  megkötésére, és ezáltal az 
oxigénkötő-képesség megváltoztatására is. Nem teljesen tisztázott azonban, 
hogy a tetramer középpontjában kötő effektorok miképpen viszik át a 
kötési információt az egyes alegységekre. A dinamika fluoreszcencia 
vonal-keskenyedés segítségével meghatározott nagynyomású izoterm 
kompresszibilitáson keresztül történő jellemzésével kimutattuk, hogy – 
legalábbis a gyors, ns időskálájú – dinamikában az effektorok a kétféle 
monomer esetében aszimmetrikus módon hatnak. Ez az aszimmetria 
szerepet játszhat a kooperativitás befolyásolásában is. 
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mDia1-FH2 hatása az aktin filamentumok ATPáz 
aktivitására 

Ujfalusi Zoltán, Türmer Katalin és Nyitrai Miklós 
Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Biofizikai Intézet,  

7624 Pécs, Szigeti út 12. 
 
Az aktin az eukarióta élőlények citoszkeletonjának egyik legfontosabb 
építőköve, bár szerveződéséhez és funkcióinak szabályozott betöltéséhez 
egyes aktin-kötő fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen. Az aktin 
filamentumok szerveződésében kiemelt szerepet játszanak a forminok. A 
forminok az eukariótákban egy erősen konzervált alegységük, az ún. formin 
homológia domén 2 jelenlétével azonosíthatók. Hatásaikat az aktin és 
mikrotubulus rendszereken keresztül fejtik ki, például sejtosztódások során, 
sejtmozgásokban, stb.. Aktinra gyakorolt hatásuk igen erős, 5-200 nM 
formin mennyiség elegendő erőteljes nukleáció és/vagy elongáció 
létrehozásához in vitro. Korábbi vizsgálataink kimutatták, hogy az 
antiparallel dimereket alkotó mDia1FH2 (mammalian Diaphanous-related 1 
Formin Homology domain 2) formin fragmentumok jelenlétében 
megnövekedett flexibilitású, kissé módosult szerkezetű aktin filamentumok 
jönnek létre. Jelen munkánk során azt vizsgáltuk, hogy ez a formin 
fragmentum befolyásolja-e a nukleotid kicserélődést a filamentumot alkotó 
aktin protomereken. „Steady-state” fluoreszcencia anizotrópia és 
fotometriás „Coupled assay” méréseink megmutatták, hogy az ATP-ADP 
átalakulás felgyorsult a filamentumokban formin jelenlétében, és ez a hatás 
magasabb formin koncentrációkon erősebben jelentkezett.  
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Aktin izoformák funkcionális sajátságai 
Vig Andrea, Huber Tamás, Nyitrai Miklós és Bugyi Beáta 

Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Biofizikai Intézet, 
7624 Pécs, Szigeti út 12. 

 
Az aktin hálózatok funkcionális sokszínűségének kialakításában fontos 
szerepük van a fehérje izoformák egyedi sajátságainak és a közöttük 
kialakuló funkcionális csatolásoknak. Gerincesekben hat különböző aktin 
izoforma expresszálódik szövetspecifikus módon. Az izmokban a α1-
vázizom, α-szívizom és két simaizom (α2 és γ2) izoforma, míg a nemizom 
sejtekben specifikusan a β- és γ1 -izoformák fordulnak elő. A nemizom 
sejtekben az egyes aktin izoformák eltérő funkcionalitású aktin hálózatok 
felépítésében vesznek részt. A β-aktin a filopodiát és a stressz szálakat, míg 
a γ1-aktin a dinamikusabb membrán közeli hálózatokat alkotja. Az eltérő 
aktin izoformákból felépülő hálózatok más fehérjék, így például az aktin 
filamentumok összeszerelődését katalizáló fehérjék tekintetében is 
inhomogenitást mutatnak; a filopodia és a stressz szálak a formin fehérjék, 
míg a lamellipodia az Arp2/3 komplex aktivitása következtében jönnek 
létre. 
Kutatásaink során az aktin struktúrák molekuláris összetételének minőségi 
és mennyiségi egyensúlya és az adott hálózat funkciója közötti csatolást 
szabályozó mechanizmusokat vizsgáljuk. Elsőként az egyes aktin 
izoformák funkcionális sajátságait vizsgáltuk. Az aktin megfelelő 
működéséhez, elengedhetetlen a polimerizáció képessége, melynek 
sebessége - eredményeink szerint - függ az aktin izoforma típusától. A 
polimerizáció sebessége a β-aktin esetén a legnagyobb, ezt a α1-vázizom, 
majd a γ-izoforma követi. Az mDia1-FH1FH2 formin jelenlétében 
mindhárom izoforma esetén a spontán polimerizációhoz képest gyorsabb 
polimerizáció figyelhető meg, azonban az mDia1-FH1FH2 formin 
gyorsításának mértéke a három izoforma esetén különböző. 
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Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcencia indukciója 
Asztalos Emese, Maróti Péter 

Szegedi Tudományegyetem ÁOK és TTIK, Orvosi Fizikai és Orvosi 
Informatikai Intézet 

 
A bakteriális fluoreszcencia indukció a milliszekundumos 
időtartományban, téglalap alakú gerjesztés alatt két részből áll, a 
fluoreszcencia azonnal F0 szintre ugrik, majd két jól elkülöníthető fázison 
keresztül éri el a maximum szintet. F0 a nyitott, Fmax a zárt 
reakciócentrumoknak felel meg. A méréseket Rhodobacter sphaeroides 
2.4.1. és CYCA I (citokróm c2 hiányos mutáns) sejteken végeztük. 
A gerjesztés alatt a reakciócentrumok (RC-k) különböző redoxállapotokon 
mennek keresztül. A milliszekundumos tartományban egy RC csak kétszer 
gerjeszthető, mielőtt a donor és akceptor oldalak kimerülnek. Hosszabb 
időtartományban több átfordulás is lehetséges. A fluoreszcencia indukció 
összetett kinetikájú és a következő fázisokból áll: 1.) Fotokémiai fázis 
(egyszeres átfordulás). A felemelkedési idő egyenesen arányos 
fényintenzitással, csak egy találat lehetséges. 2.) Triplet kioltást tükröző 
fázis (antenna és RC karotenoidok, esetleg Bchl). A leggyorsabb 
fluoreszcencia indukcióval (t1/2 ~ 10 µs) átfed a triplet keletkezés. A 
tripletek QA

-[S] állapotból fényreakcióval (QA
-[S] →QA

-[T] keletkeznek és 
élettartamuk oxigén-függő. 3.) Konformáció változást tükröző fázis. A 
fluoreszcenciát kioltó konformáció zárt RC-okból erős aktinikus flash 
hatására keletkezik. 4.) Termikus fázissal kombinált fényreakció 
(többszörös átfordulás). A többszörös átforduláshoz a RC-nak ki kell 
nyitnia, ekkor termikus redoxreakciók eltávolítják a töltéseket a donor és 
akceptor oldalról. 5.) Antenna heterogenitást tükröző fázis. A RC-ok 
különböző méretű antennákkal rendelkeznek. A ki- vagy nagy antennával 
rendelkező RC-okat α- vagy β-centrumoknak nevezik. A nagyobb antenna 
méretnek köszönhetően a fénybegyűjtés gyorsabb az α -centrumokban és 
lassabb a β-centrumokban. 
Köszönet aTÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projektnek a támogatásért. 
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A növényi vakuoláris citokróm b561 (TCytb) szerkezeti 
elemei 

Bérczi Alajos, Tóth András, Rákhely Gábor, Zimányi László 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézete, Szeged 

 
A citokróm b561 (Cyt-b561) fehérjecsalád olyan transz-membrán 
elhelyezkedésű, két b-típusú hemet tartalmazó fehérjéket tartalmaz, 
amelyekben a 6 transz-membrán α-hélix középső 4 hélixén elhelyezkedő 4 
His aminosav oldallánc oly módon rögzíti a két hemet, hogy az egyik a 
membrán egyik oldalán, a másik a membrán másik oldalán képes 
kapcsolatba lépni elektrondonor, illetve elektronakceptor molekulákkal. A 
fehérjecsalád tagjai aszkorbáttal redukálhatók, a növény- és állatvilágban 
egyaránt megtalálhatók, egy biológiai szervezeten belül a fehérjecsalád 
több különböző tagja is előfordul, de a biológiai funkciója csak nagyon 
kevés tagnak ismert. A növényvilágban is megtalálható több Cyt-b561 
fehérje közül eddig csak a vakuoláris membránban mutattak ki ilyen 
fehérjét (TCytb), azonban a TCytb biofizikai és biokémiai jellemzéséhez – 
a fehérje alacsony előfordulási gyakorisága miatt – élesztő sejtekben 
termeltetett, rekombináns fehérjéket használtak. Munkánkban kísérleti 
eredményeink (redox titrálás, aszkorbát-függő redukálás, EPR 
spektroszkópia, SVD analízis) alapján azonosítjuk a membrán két oldalán 
elhelyezkedő hem csoportokat, és CD spektroszkópiai eredmények 
figyelembevételével taglaljuk a két hem közötti kölcsönhatás lehetőségét, 
természetét, és a másodlagos szerkezeti elemek predikciójának hitelességét. 
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Szinglett oxigén-kioltás szén nanocső/fotoszintetikus 
reakciócentrum komplexben 
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3 Alkalmazott és Környezetkémiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 
Szeged 

4 Institute of Physics of Complex Matter, Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne, Switzerland 

 
Fotodinámiás hatás során fényérzékenyítő anyagok fény hatására reaktív 
oxigénszármazék (ROS) képződéséhez vezethetnek. A legfontosabbak a 
szinglett oxigén (1O2), a szuperoxid-anion (O2

-), és a hidroxilgyök (∙OH), 
amelyek drasztikusan károsíthatják a sejt részeit (a molekuláktól a 
sejtalkotókon át az egész sejtekig). A ROS képződésben szerepet játszó 
fotodinámiás reakciók fontosak az orvosi alkalmazások szempontjából (pl. 
tumorsejtek specifikus elpusztítása fényérzékenyítővel), illetve a növényi 
fotoszintézis során is. A fényenergia kémiai potenciállá alakításának legelső 
lépései a reakciócentrum fehérjekomplexekben (RC) játszódnak le. ROS a 
baktériumokban és a növényekben is keletkezik a fotoszintézis során. A 
képződés oka, hogy erős megvilágítás esetén a gerjesztési energia klorofill 
triplett képződéséhez vezethet, ami a hosszú élettartama miatt ezt az energiát 
oxigénmolekulának adhatja át. A növények életműködései szempontjából 
fontos a képződő ROS mennyiségének csökkentése (a károsodások mértékének 
csökkentése, vagy azok megelőzése), így a fotoszintézis hatásfokának, a 
fotoszintetikus produkciónak a növelése. 
A szén nanocsövek (CNT) mesterséges rendszerekben kölcsönhatásba 
léphetnek a szinglett oxigénnel. A kölcsönhatás lehet közvetlen energiaátadás, 
vagy kémiai reakció. Kísérleteinkben a tisztított bakteriális RC által keltett 
szinglett oxigén és egyfalú szén nanocsövek közötti kölcsönhatást mutattuk 
meg. A szinglett oxigén kimutatására alkalmas festék, 1,3-difenilizobenzofurán 
(DPBF) abszorpcióváltozását mértük a megvilágítási idő függvényében 420 
nm-en. Fotoszenzibilizáló festék (metilénkék) alkalmazása azt mutatta, hogy a 
DPBF alkalmas a szinglett oxigén kimutatására. A karotinoid tartalmú RC-ok 
kevesebb szinglett oxigént keltenek, mint a karotinoidmentes preparátumok. A 
CNT a szinglett oxigén koncentrációját befolyásolta, a hatás azonban összetett 
és további vizsgálatokat igényel (lokális koncentrációk, detergens jelenléte, 
diffúziós úthossz, stb.).  
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Töltés és molekulaméret szerepe kationos porfirinek 
DNS-el és nukleoprotein komplexszel való 

kölcsönhatásában 
Ádám Orosz1, Gábor Mező2, Levente Herényi1, Zsuzsa Majer4, 

Gabriella Csík1 
1Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 

2Peptidkémiai Kutatócsoport , MTA- ELTE, Budapest  
3Laboratory of Chiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium, Kémiai 

Intézet, ELTE, Budapest  
 
Ismert, hogy bizonyos kationos porfirinek nagy affinitással kötődnek 
oligonukleotidokhoz és izolált DNS-hez. Korábban két fő kötési formát 
azonosítottak: külső kötődést a kisárokba és interkalációt a DNS bázispárjai 
közé. A tetra-kationos porfirinek esetében ezen kötött formák optikai 
tulajdonságai és bázispreferenciája ismertek. A porfirinek peptid-
konjugátumai, melyek elősegíthetik a porfirinek sejtfelvételét, illetve 
alkalmazhatók a peptidszekvenciák célzott bevitelére, új kérdéseket vetnek 
fel a porfirin-DNS kölcsönhatás területén. 
Előállítottuk a trisz(N-metilpiridil)karboxifenil-porfirint (TMPCP) és a 
bisz(N-metilpiridil)karboxifenil-porfirint (BMPCP) tetrapeptid 
konjugátumait (TMPCP-4P és BMPCP-4P2). Munkánk során azt 
vizsgáltuk, hogy a konjugátumok mérete, töltéseloszlása, illetve a DNS 
harmadlagos szerkezete hogyan befolyásolják a kötődés jellemzőit. 
Nukleinsavat T7 bakteriofágból izoláltunk, nukleoprotein komplexként a 
teljes fágot (NP), átmeneti szerkezeti formaként 65°C-on előinkubált NP-t 
használtunk. 
Abszorpciós spektrumok elemzésével kimutattuk, hogy mindkét porfirin-
tetrapeptid konjugátum kötődik nukleoprotein komplexhez, de a fehérjék 
jelenléte csökkenti a nukleinsav hozzáférhetőségét és megváltoztatja az 
egyes kötési formák arányát. Fluoreszcencia élettartam és cirkulásri 
dichroizmus méréseink alapján két kötési formát azonosítottunk. Az egyes 
kötési formák kialakulásának valószínűségét a konjugátum mérete és 
töltéseloszlása befolyásolta. A konjugátum nagyobb térigénye a külső 
kötésnek, míg a kisebb méret és a nagyobb számú pozitív töltés az 
interkaláció létrejöttének kedve. 
Optikai melting méréseink alapján megállapítottuk, hogy a kötődés nem 
érinti a nukleoprotein komplex fehérje komponenseit, ugyanakkor 
megnöveli a DNS szálszétválási hőmérsékletét, azaz stabilizálja a kettős 
hélix szerkezetét.   
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A fotoszintetikus reakciócentrumokban (RC) történnek a fényenergia kémiai 
energiává alakításának legelső lépései. A RC-oknak több olyan előnyös 
tulajdonsága is van, amely gyakorlati hasznosítás szempontjából érdekes lehet. 
Az egyik leggyakrabban említett tulajdonság az, hogy bennük a fénnyel való 
gerjesztés hatására közel 100%-os hatékonysággal töltésszétválasztás történik, 
és az, hogy jellemző fényelnyelése a közeli infravörös tartományban van.  
Különleges figyelmet kapnak újabban azok az anyagok, amelyekben biológiai 
rendszereket, pl. fehérjéket kötnek olyan rendszerekhez, melyekben különleges 
tulajdonsággal bíró szervetlen anyagok (pl. szén nanocsövek) is részt vesznek. 
A két rendszerből egy újfajta, ún. bio-nanokompozit keletkezik, mely sikeresen 
ötvözheti mindkét anyag értékes tulajdonságait.  
A szén nanocsövek a különleges elektromos, optikai és mechanikai 
tulajdonságukkal kiváló jelöltek bio-nanokompozitok előállításához. Szén 
nanocsövek és RC-ok felhasználásával lehetséges volt bio-nanokompozitok 
előállítása, de az optimális működés és működési körülmények megtalálása 
még további vizsgálatokat igényel. Fontos paraméter lehet a fehérje megfelelő 
orientációja és a szerkezet stabilitása. Kísérleteinkben amin- és 
karboxilcsoporttal funkcionált egyfalú szén nanocsövekhez (SWCNT) 
kötöttünk RC fehérjét, és a kapott hibrid komplex szerkezetét vizsgáltuk 
optikai polarizációs technikával (CD, LD, ACD). A változásokat összevetettük 
a kromatofóra membránokban lévő fehérje viselkedésével.  
Méréseink megmutatták, hogy az SWNT/RC komplexeket mágnenes mezőben 
orientálhatók, valamint hogy a a minták polarizált fényben való viselkedése is 
jelentős különbözőséget mutat. Az adatok értékelése folyamatban van. 
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Az aszkorbát szerepe a fotoszintetikus 
elektrontranszport-láncban; élettani jelentősége és 

lehetséges biotechnológiai alkalmazása 
Nagy Valéria, Tóth Szilvia Zita, Tengölics Roland, Schansker Gert, 

Rákhely Gábor, Kovács L. Kornél, Garab Győző 
Növénybiológiai Intézet, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged 

 
A fotoszintetizáló élőlények a fényenergia felhasználásával szerves anyagokat 
állítanak elő. A szén-dioxid asszimilációjához vizet használnak fel 
elektrondonorként. A vízbontó komplex (OEC) a fotoszintetikus 
elektrontranszport-lánc egyik legsérülékenyebb komponense. Bizonyított, hogy ha 
az OEC sérül, a vízmolekulák helyett nagy mennyiségben jelenlévő, alternatív 
donorok juttatnak elektronokat a második fotokémiai rendszerhez (PSII) in vivo1. 
Munkánk során azonosítottuk ezt az alternatív elektrondonort, megvizsgáltuk 
élettani szerepét és biotechnológiai alkalmazási lehetőségeit. 
Arabidopsis thaliana leveleken végzett vizsgálataink megmutatták, hogy a PSII in 
vivo alternatív elektron donora a lumenben megtalálható aszkorbát2. A 
fotoszintetikus elektrontranszport-lánc vízbontó komplexének károsodása 
következtében megvilágítás hatására erősen oxidáló komponensek (TyrZ

+ és P680+) 
halmozódnak fel a PSII-ben, amely így rövid idő alatt inaktiválódik. 
Bebizonyítottuk, hogy ilyen körülmények között az aszkorbát védő funkcióval 
rendelkezik azáltal, hogy elektronokat szolgáltat a PSII számára és lassítja a TyrZ

+ 
és P680+ káros akkumulációját3.  
Ismeretes, hogy a Chlamydomonas reinhardtii zöldalga kénmegvonás hatására, 
anaerob körülmények között, jelentős hidrogén termelésére képes. A hidrogenáz 
enzim az első fotokémiai rendszer akceptor oldalán helyezkedik el, és a 
hidrogéntermeléshez szükséges elektronok jelentős részben a PSII-ből származnak, 
amely azonban a kénmegvonás hatására jelentősen károsodik4. A PSII-től a 
hidrogenáz enzimhez áramló elektrontranszportot sikerült aszkorbát hozzáadásával 
gyorsítani, és a hidrogéntermelésben mintegy háromszoros emelkedést elérni5. 
Hasonló eredményeket értünk el egy mesterséges PSII donor, a DPC 
hozzáadásával is. A hidrogéntermelés serkentése gátolható DCMU-val és DBMIB-
vel (a PSII, illetve a citokróm b6f komplex inhibitorai), ami bizonyítja, hogy az 
aszkorbát és a DPC valóban a PSII alternatív elektrondonoraként hatva növelik a 
hidrogéntermelést.  

Irodalomjegyzék: 
1 Tóth SZ, Schansker G, Garab G, Strasser RJ (2007) Biochim Biophys Acta 1767: 295–305 
2 Tóth SZ, Puthur JT, Nagy V, Garab G (2009) Plant Physiol. 149: 1568-1578 
3 Tóth SZ, Nagy V, Puthur JT, Kovács L, Garab G (2011) Plant Physiol. 156: 382-392  
4  Melis A and Happe T (2001) Plant Physiol. 127 (2001) 740–748. 
5  Nagy V, Schansker G, Tengölics R, Kovács L.K, Garab G, Tóth SZ (2012) Int J Hydrogen    
Energy 37: 8864-8871   
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A FAD molekula konformációs állapotinak jellemzése 
ultragyors fluoreszcencia kinetika alapján 

Sarlós Ferenc, Heiner Zsuzsanna, Makai András, Groma Géza 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet 

 
Az oxidatív foszforilációban alapvető szerepet betöltő FAD koenzim 
fluoreszcens. A fluoreszencia időbeli lefutását vizsgálva a FAD, 
pontosabban szólva a fluoreszcenciáért felelős flavin csoport 
mikrokörnyezetéről nyerhetünk fontos információkat. Ismeretes, hogy a 
FAD molekula két konformációs állapotot vehet fel. A csukott (stacked) 
konformációban az adenin csoport lényegesen közelebb van a flavin 
csoporhoz, mint a nyitott (open) konformációban, ez a gerjesztett állapot 
perturbációjának következtében a fluoreszencia életidejének rövidülésében 
nyilvánul meg. 
Munkánkban a FAD fluoreszencia időbeli lefutását vizsgáltuk olyan 
különböző oldószerekben (vízben valamint dioxán-víz, ethanol-víz és 
DMSO-víz 1:1 arányú keverékében), melyekről ismeretes, hogy bennük a 
két konformációs állapotot felvevő FAD molekulák különböző 
populációkban vannak jelen. A mért kinetikákat egy általunk kidolgozott új 
eljárással exponenciális függvények összegével illesztettük. 
Megállapítottuk, hogy a fluoreszcencia valamennyi oldószerben négy 
komponenssel jellemezhető, melyek életideje csak kismértékben függ az 
alkalmazott oldószerektől.  Egy ns-os életidővel rendelkező komponens 
nyilvánvalóan a nyitott, a ps-os tartományba eső másik három komponens 
pedig feltehetően zárt jellegű konformációnak felel meg. A megvalósuló 
molekuláris állapotok száma tehát sokrétűbb, mint azt korábban gondolták. 
Az életidőkkel ellentétben az amplitúdók erős oldószerfüggést mutatnak, 
jelezvén az egyes állapotok különböző mértékű populációit. 
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Interactions of protonatable groups and light-induced 
charges in photosynthetic reaction center 

Gábor Sipka and Péter Maróti 
Department of Medical Physics and Informatics, University of Szeged, 

Hungary 
 
The kinetics of P*→P + h·ν delayed fluorescence (P is the 
bacteriochlorophyll dimer), P+QA

– → PQA charge recombination and the 
accompanied proton binding/unbinding were measured in reaction center 
(RC) proteins from photosynthetic bacterium Rhodobacter sphaeroides 
where the native ubiquinone was replaced by a series of low-potential 
anthraquinones at the primary quinone binding site QA. As the 
recombination is a thermally activated process through the relaxed P+I– 
transient state (I is the bactriopheophytine) in substituted RCs, it is able to 
detect small free energy changes due to interaction with protonatable 
groups both in the ground (P+QA

–) and in the transient (P+I–) states. These 
energy changes were compared to those measured from delayed 
fluorescence. The free energies of the P+QA

– and P+I– states did show slight 
and somewhat different pH-dependence upon alkalization indicating the 
interaction with remote cluster of protonatable acidic groups. The high pH-
appearance and non-saturating character of the free energy changes of the 
chromophores and the high rates of flash-induced proton unbinding indicate 
that strong and anticooperative interactions dominate within the acidic 
cluster. Simulations will offer clue to the magnitudes of these interactions. 
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Önszerveződő flagellin-polielektrolit rétegek 
Farkas Enikő1, Kovács Boglárka1, Klein Ágnes3, Patkó Dániel1,2, 

Vonderviszt Ferenc1,3, Horváth Róbert1 
1MTA-TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Budapest 

2Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Pannon 
Egyetem,Veszprém 

3Pannon Egyetem, Bio-Nanorendszerek Laboratórium, Veszprém 
 
Napjainkban a baktérium mozgásáért felelős flagelláris filamentumokat 
felépítő flagellin monomereknek számos immunoanalitikai és 
szövetmérnöki felhasználása létezik. Jelen munkánkban megmutatjuk, hogy 
a flagellin fehérjék olyan önszerveződésre képes molekulák, amelyek 
negatív töltéseik révén pozitívan töltött polielektrolitok segítségével 
multirétegekké, kompozit rétegekké építhetőek. A rétegek felépülését 
OWLS (Optical waveguide Lightmode Spectroscopy) jelölésmentes optikai 
szenzorral követtük. Megállapítottuk, hogy a filmek vastagsága lineáris 
növekedést mutat a felvitt rétegszámmal. Párhuzamos AFM méréseink 
egyértelműen igazolták, hogy a polielektrolit rétegek a flagellin molekulák 
filamentummá szerveződését is képesek előidézni. A flagellin-polielektrolit 
rétegek potenciálisan alkalmazhatóak nanobiotechnológiai fejlesztésekben, 
ahol a flagellin fehérje hipervariábilis régiójának (D3 domén) 
módosításával a kompozit filmek receptor, enzimatikus vagy fluoreszcens 
tulajdonságokkal ruházhatóak fel. 
Ez a munka a REG_KD_09-2-2009-0022 projekt és az MTA Lendület 
Programjának támogatásával készült. 
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Szén nanocső/torma-peroxidáz alapú hidrogén-peroxid 
bioszenzor 
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Szeged 
 
A szén nanocsövek amellett, hogy a jól ismert egyedülálló, különleges 
tulajdonságokkal rendelkeznek (jó vezetőképesség, nagy kémiai és 
mechanikai stabilitás), nagyon jól alkalmazhatóak redox-enzimekkel bio-
hibrid anyagok kutatásában. A torma-peroxidáz (HRP) több okból is igen 
általánosan használt enzim a bioszenzorkutatásokban. Egyrészt jól ismert a 
szerkezete, másrészt szubsztrátja a H2O2, amelynek meghatározása 
környezetvédelmi és ipari (pl. gyógyszeripari) alkalmazásoknál nagyon 
fontos lehet. Kísérleteinkben a HRP-t kötöttük karboxil-funkcionált 
többfalú szén nanocsőhöz (MWNT-COOH) N-hidroxi-szukcinimid (NHS) 
és 1 - [3-dimetil-amino]-3-etil-karbodiimid (EDC) keresztkötőszerek 
használatával. Ezen bio-nanokompozit aktivitását és H2O2 kimutatási 
határát (limit of detection - LOD) a tetraguajakol (a guajakol oxidációs 
terméke a H2O2 hozzáadása után) fluoreszenciájának mérésével határoztuk 
meg az idő függvényében. Olyan hidrogén-peroxid bioszenzort 
fejlesztettünk ki, melynek kimutatási határa (1.2 µmol H2O2/sec) jobbnak 
adódott, mint oldat esetén (10 µM H2O2/sec). Kísérletet tettünk a H2O2 
koncentrációjának mérésére egy elektrokémiai cellában, ahol HRP-t  ITO 
(indium-ón-oxid, átlátszó vezető oxid) és MWNT elektród felületén 
rögzítettük. 
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Bioszenzorikai célú in situ ellipszometriai mérések 
átlátszó hordozókon 

Janosov Milán1,2, Horváth Róbert1, Petrik Péter1 
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A spektroszkópiai ellipszometria (SE) egy nagy érzékenységű, roncsolás- 
és érintésmentes optikai vizsgálati módszer, mely a vizsgált optikai 
minőségű vékonyréteg-szerkezetre eső fény polarizációfüggő reflexióját 
felhasználva képes annak opto-geometriai tulajdonságainak 
meghatározására; folyadékcella bevezetésével pedig lehetőséget teremt 
különféle felületkémiai reakciók in situ tanulmányozására. Az SE-t 
tulajdonságai alkalmassá teszik arra is, hogy referencia eljárásként 
kísérletet tegyünk különféle egyéb bioszenzorikai technikákkal való 
kombinálására. 
Az SE fő felhasználási területe a félvezetőipar, ahol a szokványos minták 
esetén élhetünk a hordozó átlátszatlanságának feltételezésével. Ez viszont 
megváltozik, ha a minta átlátszó hordozón található (pl. üveg). Ekkor 
ugyanis a hasznos információt tartalmazó, előoldalról reflektált nyaláb 
mellett megjelenik egy a hátoldalról reflektált, nagy intenzitású moduláló 
jel is. Az SE-vel való kombinálásra szánt technikák (OWLS, SPR) pedig 
átlátszó hordozó által definiált mérési környezetet jelentenek, a feladat 
tehát ellipszométeres mérések sikeres elvégzése üvegen.  
Munkám során a hátoldali reflexió problémájának megoldásával illetve 
annak alkalmazásával foglalkoztam. Ennek megfelelően bemutatom az 
átlátszó hordozón történő ellipszométeres mérésekben elért eddigi 
eredményeimet, melyeket sikerrel alkalmaztam átlátszó hordozókon (pl. 
felületi plazmonrezonancia szenzor chip-en) végzett in situ fibrinogén 
adszorpciós kísérletekben. 

. 
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struktúrájának numerikus modellezése 
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Gyakran nehézségekbe ütközik a kísérleti eredmények megfelelő 
interpretálása, amikor különböző molekulák és biológiailag funkcionális 
rétegek kötődnek az optikai biochipek felületére. Az adszorbeálódott 
rétegek nagyfokú orientáltsággal rendelkezhetnek (lipid kettősréteg, 
orientált receptorok), gyakran jelentős inhomogenitások vannak a chip 
felületére merőleges és a felülettel párhuzamos irányban is (sejtek, 
adszorbeálódott polimerek). Az általánosan használt egyszerű optikai 
modellek sok esetben nem alkalmazhatóak a gyakorlatban előforduló 
esetekre.  

Ebben a munkában egy olyan széleskörben elfogadott optikai modell 
határait vizsgáljuk numerikus módszerekkel, mely homogén, izotróp és 
vékony réteget feltételez,  vastagsága összehasonlítható a megvilágító fény 
hullámhosszával. A realisztikus eseteket is modellezni képes, a transzfer 
mátrix formalizmuson alapuló, numerikus kódot fejlesztettünk ki Matlab 
környezetben. A használt program vastag rétegek és különböző törésmutató 
profilok adatait is képes modellezni. A kutatás eredményei később 
felhasználhatóak lesznek ismeretlen törésmutató profilok analizálására, 
komplex rétegek elemzésére. 
A kutatás az MTA Lendület programjának keretében valósult meg. 

  

P45 



 Poszterek MBFT2013 
 

100 
 

A Pseudomonas aeruginosa quorum érzékelésének és 
rajzásának vizsgálata 
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Az utóbbi néhány évtized mikrobiológia kutatásainak egyik jelentős 
eredménye a baktériumsejtek közötti kommunikáció feltárása volt. A 
prokarióta sejtek kommunikációjának felfedezése új szemléletmódot 
eredményezett, mivel ezt a jelenséget korábban csak eukariótákra jellemző 
tulajdonságnak vélték. A quorum érzékelés jelmolekulák által szabályzott 
szinkronizált génműködés, melyet számos Gram-negatív és Gram-pozitív 
baktériumfajra leírtak. A folyamat során a sejtek képesek érzékelni, hogy 
elegendő létszámban vannak-e jelen olyan feladatok elvégzésére, melyet 
csak nagy tömegben tudnak hatékonyan kivitelezni, mint például 
exoenzimek, virulencia faktorok vagy antibiotikumok termelése. Az egyik 
modellorganizmus, melynek quorum érzékelést részletesen leírták a 
Pseudomonas aeruginosa. Ez a Gram-negatív baktérium megtalálható 
talajban, vizes közegben és bőrünk természetes mikroflórájának is tagja, 
azonban opportunista patogénként súlyos fertőzést okozhat cisztás 
fibrózisban szenvedő betegekben. 
A P. aeruginosa egyik quorum érzékelés által szabályozott tulajdonsága az 
ún. rajzás („swarming”), mely szilárd felületen történő gyors 
helyváltoztatást jelent. A jelenség eredményeképpen fraktálszerű és nagy 
sebességgel növekedő kolóniák alakulnak ki, melyek morfológiája és egyéb 
tulajdonságai jellemzőek az adott mutáns törzsre. Megvizsgáltuk 
részletesen, hogyan kerülik el egymást az azonos táptalajra leoltott 
kolóniák különböző fizikai akadályok jelenlétében, illetve azok hiányában. 
Továbbá, fluoreszcens mikroszkóp technikával vizsgáltuk a quorum 
érzékelés dinamikáját, valamint a rajzó baktériumok rendezett mozgásának 
fizikai tulajdonságait. 
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Baktériumok felületi adhéziójának tanulmányozása 
OWLS-sel 
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2 Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Pannon Egyetem, 
 8200 Veszprém, Egyetem u.10. 

3 Pannon Egyetem, Bio-Nanorendszerek Laboratórium, 8200 Veszprém 
Egyetem u.10. 

*boglarkakovacs3@gmail.com, **horvathr@mfa.kfki.hu 
 
A baktériumok olcsó és gyors kimutatása napjainkban egyre fontosabb 
feladat, mivel a multirezisztens baktériumok száma rohamosan nő. 
Méréseink során baktériumok felületi adhézióját vizsgáltuk nagy 
érzékenységű, jelölésmentes, valós idejű OWLS bioszenzorral. Az adhéziót 
háromféle chip felületen tanulmányoztuk: módosítatlan, poli-L-lizinnel 
bevont és flagellinnel fedett. Az optikai szenzorral végzett mérések 
eredményeit fluoreszcens mikroszkópiával végzett vizsgáltatokkal is 
összevetettük, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a baktériumok 
kitapadtak-e a hullámvezető chip felületére, és ha igen, akkor a kitapadás 
reverzíbilis vagy irreverzíbilis volt. Méréseink alapján megállapítható, hogy 
a PLL-lel kezelt felületre jelentősen nagyobb mennyiségben tapadtak ki a 
baktériumok, mint a kezeletlenre, illetve, hogy a flagellin bevonat 
rendkívül hatékonyan blokkolja a baktériumok kitapadását.  
Jelen munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0025 projekt, valamit az MTA 
Lendület program támogatásával készült. 
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A komplement rendszer a veleszületett immunitás része, mely a plazmában 
és egyéb testfolyadékokban kaszkádszerűen működő szerin-proteáz 
rendszer. A rendszert összességében több mint 45 fehérje alkotja, többek 
között szabályozó faktorok, oldott és sejtfelszíni regulátorok, komplement 
receptorok. Aktivációja bivalens kationok jelenlétében a klasszikus, az 
alternatív és a lektin indukált utakon indulhat el. Méréseink elsődleges célja 
az aktiváció kimutatása és kinetikájának tanulmányozása jelölésmentes 
optikai bioszenzorok segítségével. Az aktiváció az aktivátor (pl. 
immunkomplex, endotoxin, mannán), a puffer és a szérum 
koncentrációjának változtatásával jól irányítható. A mérésekhez negatív 
kontrollként EDTA-t tartalmazó puffert alkalmaztunk, mely komplexképző 
tulajdonsága révén megakadályozza a komplement rendszer aktiválódását. 
Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a komplement aktivátorok sikeresen 
rögzíthetőek a hullámvezető szenzor felületén és a műszer nagy 
pontossággal képes követni az EDTA-val gátolható alapjelet a klasszikus út 
aktiválódása közben. 
Jelen munka az MTA Lendület program támogatásával készült. 
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Epitaxiálisan növesztett Aß25-35 hálózat 
nanotechnológiája 

Murvai Csilla Ünige, Ferenczy György, Hársfalvi Vivien, Somkuti 
Judit, Smeller László, Kellermayer S. Z. Miklós 

Semmelweis Egyetem, Budapest, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 
  
A béta amiloid peptidek önszerveződő fibrilláris struktúrákat képeznek 
Alzheimer kórban. A teljes hosszúságú Aß peptid biológiailag aktív, 
toxikus fragmentumából, az Aß25-35 peptidekből másodperces időskálán 
stabil, orientált filamentum hálózat alakul ki csillámfelszínen epitaxiális 
mechanizmussal. A hálózatot felépítő fibrillumok természetét, alaki és 
nanomechanikai tulajdonságait jellemeztük FTIR spektroszkópia és 
atomerő-mikroszkópia segítségével. Az epitaxiális fibrillumok lineáris, 
lapszerű szerkezetet hoztak létre csillámfelszínen, nanomechanikájukat 
karakterisztikus erőplatók jellemezték, az elemi platóerő 30 pN volt. A 
fibrillumok infravörös spektrumát egy nagy intenzitású, 1630 cm-1 –nél 
található béta-lemezre utaló csúcs dominálta.  
A kísérleti eredményekkel, nevezetesen a filamentumok 
magasságeloszlásával, a lizin oldalláncok kötésben észlelt 
megkülönböztetett szerepével, és a karakterisztikus erőplatók jelenlétével 
összhangban lévő atomi modellt építettünk, amely tartalmazza a 
csillámfelszínt és az erre kötődő, a felszínnel párhuzamos, antiparallel 
peptidszálakból építkező fibrillum részletét.   Molekuladinamikai 
szimuláció során a modell stabilnak bizonyult, alátámasztva annak 
helyességét. 
Az Aß25-35 peptid módosított változata, az Aß25-35_N27C szintén 
orientált filamentum hálózatot képez a csillámfelszínen. A hálózat 
paraméterei (befedettség, fibillumok hossza) a peptid-koncentráció illetve 
az ionerősség (Na+, K+ koncentráció) függvényében finom-hangolhatóak. 
A mutáns peptid szabad SH csoportjának reakcióképessége révén a 
fibrillumokat kémiailag jelölhetővé teszi. Ezen peptidek önszerveződő 
tulajdonságaik révén nanotechnológiai, nanoelektronikai alkalmazási 
lehetőségeknek nyitnak teret. 
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A titanát-nanocsövek egyedi szerkezeti és antibakteriális tulajdonságaiknak 
köszönhetően széles körben alkalmazhatók az iparban. Jelenlegi 
kutatásainkban a titanát-nanocsöveket egy újfajta bevonatként alkalmazzuk 
optikai bioszenzoros mérések során. A vékonyrétegeket ’spin-coating’ 
módszerrel szobahőmérsékleten készítettük el a nanocsöveket tartalmazó 
szolból. A szol egy újfajta adalékmentes eljárással készült, amely kiváló 
termikus stabilitású és nagy átlátszóságú oldatot eredményezett. Az 
elkészített bevonatok is nagy átlátszóságot mutattak. A rétegek morfológiai 
és optikai tulajdonságait atomerő mikroszkóppal a spektroszkópiai 
ellipszométerrel karakterizáltuk. Az általunk fejlesztett jó minőségű 
bevonatokat közvetlenül az optikai biochipeken is elkészítettük, és 
vizsgáltuk a különböző biomolekulák adszorpciójára, illetve élő sejtek 
kitapadására gyakorolt hatását. Az eredmények megmutatták, hogy a 
nanostrukturált bevonat nagymértékben növelte a fehérjék és az élő sejtek 
adhézióját.  
Jelen munka az MTA Lendület programjának támogatásával készült. 
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Vírusok és baktériumok vizsgálata jelölésmentes 
optikai bioszenzorral 

Péter Beatrix1, Patkó Dániel1,2, Kőrösi László3, Kovács Tamás3 és 
Horváth Róbert1 

1 MTA-TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet,  
1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. 

2Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Pannon Egyetem,  
8200 Veszprém, Egyetem u.10. 

3 Nanofágterápiás Központ, Enviroinvest Zrt., 7632 Pécs, Kertváros u. 2.  
 

Az Erwinia amylovora baktérium okozza a növényeket érintő súlyos 
betegséget, a tűzelhalást. Jelen pillanatban ez a betegség 
antiobiotikumokkal, növényvédőszerrel hatékonyan nem gyógyítható, a 
fertőzött növényt legtöbbször ki kell vágni és eltüzelni. A fertőzés 
kezelésének újszerű módja, hogy bakteriofágokat alkalmazunk; olyan 
vírusokat, amik ezeket a káros baktériumokat elölik, de a többi szervezetre 
nincsenek hatással. A terápiás szerek fejlesztése közben fontos a vírusok, 
baktériumok kitapadásának és kölcsönhatásának vizsgálata. Méréseink 
során OWLS készülékkel, jelölésmentes optikai bioszenzorral 
tanulmányoztuk a vírusok és a baktériumok kitapadását különböző 
koncentrációkban. Saját fejlesztésű program segítségével modelleztük a 
kitapadás kinetikáját. Kísérleteink megmutatták, hogy az OWLS készülék 
kiválóan alkalmas a jelenségek jelölésmentes valós idejű monitorozására. A 
kitapadási kinetika RSA (Random Sequential Adsorption) modellel jól 
illeszthető. 
Ez a munka az MTA Lendület program támogatásával készült. 
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Szeged 

 
Számos eredmény igazolja, hogy a növényekből (PS-I és PS-II) vagy 
baktériumokból kinyert fotoszintetikus reakciócentrum fehérje (RC) 
nanorendszerekhez köthető úgy, hogy aktivitásának jelentős részét ezután is 
megőrizze. Napjainkban folyó kutatások középpontjában a megfelelő 
hatásfokú energiakonverzióra képes nanokompozitok optimális előállítási 
és mérési körülményeinek megtalálása áll. Vizsgálatainkhoz Rhodobacter 
sphaeroides bíborbaktériumból kinyert RC és –NH2, valamint -COOH 
csoportokkal funkcionált többfalú szén nanocsövekből készített 
kompozitokat rögzítettünk ITO felületen specifikus keresztkötők 
felhasználásával. Strukturális (SEM, AFM) és funkcionális (elektrokémia) 
mérések igazolták, hogy a RC a funkcionált szén nanocsövekhez 
rögzíthető. A fotoáramok méréséhez egy általunk speciálisan erre a célra 
tervezett háromelektródos elektrokémiai cellát használtunk 
(munkaelektród: ITO felszínén a mintával, ellenelektród: platina, 
referenciaelektród: Ag+/AgCl). A rendszerben néhány 100 nA fotoáram 
mérhető, amelyet a donoroldalon az elektródból beáramló elektronok, az 
akceptoroldalon a specifikusan kötődő kinonmediátorok biztosítják. 
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kapu 
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Ormos Pál1, Dér András1 
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of Witten/Herdecke, Witten, Germany 

  
Egy nemlineáris optikai tulajdonságokkal rendelkező fehérje segítségével 
olyan logikai műveleteket végző eszközt építettünk, amelynek működése 
teljesen optikai alapú. Az eszköz passzív része egy integrált optikai Mach-
Zehnder interferométer. Ennek két karját vékony bakteriorodopszin (bR) 
film fedi, amely az eszköz másik, (optikailag) aktív része. A logikai 
műveletek elvégzésére a fénnyel gerjesztett bR réteg törésmutatójának 
reverzibilis változása ad lehetőséget. A rendszer két- illetve háromállapotú 
módban is használható aszerint, hogyan állítjuk be az interferométer 
munkapontját. A bR fotociklusának egyik nagyon gyors átmenetét (bR-K) 
használva, az eszközzel sikerült nanoszekundumos sebességű logikai 
kapcsolást demonstrálni.  
Az eszköz – amely jelenleg a leggyorsabb fehérje-alapú integrált optikai 
kapu – lehetőséget teremt új – az eddigiektől merőben eltérő, azoknál 
gyorsabb – teljesen optikai alapú („all-optical”) adatkezelési módokra.  
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Élő melanóma-endotélsejt adhézió direkt mérése atomerő mikroszkóppal 
Végh A. Gergely,

MTA SZBK, Biofizikai Intézet, Szeged 

 Fazakas Csilla, Wilhelm Imola, Molnár Judit, 
Szegletes Zsolt, Krizbai István és Váró György 

 
A központi idegrendszert érintő betegségek legsúlyosabbjai közt vannak 
számon tartva a különböző rosszindulatú daganatok metasztázisai. A bőr 
festéktermelő sejtjeiből (melanocitákból) kiinduló melanóma áttétjeinek 
túlnyomó része az agyat érinti. A nyirokkeringés hiánya miatt, az 
áttétképző melanómasejtek számára a vér agy gát endotélrétegének szoros 
záróvonalán való átjutás megkerülhetetlen. A folyamat kritikus pontja az 
endotél réteggel való megfelelő adhézió kialakítása. Egyedi sejt-sejt 
adhézió direkt mérésével sejtfelszíni adhéziós molekulákhoz asszociálható 
elemi kötések erőssége és száma is vizsgálható. 
Atomerő mikroszkóp tű nélküli rugólapkájához rögzítettünk egy élő 
melanómasejtet. Az így kialakított „szonda” valamint agyi kapillárisokból 
származó endotélréteg között kialakuló adhéziót vizsgáltuk. Az adhézió 
kialakulásában döntő szerephez jut két fontos fizikai paraméter: a 
nyomóerő és a tapadási idő. A tapadással töltött idő fordított arányban van 
a vér áramlási sebességével, a sejtekre ható erő pedig az érbeli 
nyomáseloszlás függvénye. Az adhéziós erő felbomlása apró szakadások 
sorozatát rejti magában. A szakadások számából az aktív kapcsolatok 
száma becsülhető meg. A fokozott terhelés miatt kialakuló kötések száma 
növekszik, míg az átlagos nagysága alig. A szakadások nagyságbeli 
eloszlásának leggyakoribb értéke ~20 pN. Ez független a terhelés 
nagyságától, valamint a kontaktusban töltött időtől, ennélfogva a kialakult 
intercelluláris adhézió elemi kötési erejének tekinthető. 
Az intercelluláris adhézió direkt mérése egyre nagyobb érdeklődésre tart 
számot farmakológusok és gyógyszerkutatók körében egyaránt. 
Kísérleteink hozzájárulhatnak a fent vázolt folyamatok tisztázatlan 
részleteinek megvilágításához. 
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Membrane nanotube networks between B cells: 
Integrity of filamental actin, lipid rafts and cytoplasmic 

Ca2+ as major factors controlling their growth 
Anikó Molnár1, Eszter Angéla Tóth1, Emese Izsépi1, Anna Csala1, Edina 

Szabó-Meleg2, József Orbán2, Miklós Nyitrai2 and János Matkó1* 
1Department of Immunology, Institute of Biology, ELTE, Budapest; 
2Department of Biophysics, Medical School, University of Pécs, Pécs 

*Corresponding author; e-mail: matko@elte.hu 
 

Membrane Membrane nanotubes (NTs) are transient long-distance 
connections between cells that can facilitate intercellular communication. They 
contain actin filaments and sometimes microtubules, as well[1]. Many immune cells 
form NTs, like DCs, macrophages, NK cells and T lymphocytes, but they exist in 
other cell types, as well. NTs form in two ways: an actin-driven protrusion grows 
towards a nearby cell or cells draw out NTs as they subsequently move apart after 
a previous contact. Traffic of bacteria, vesicles, Ca2+ ions, viral proteins, 
cytoplasmic molecules, membrane proteins was observed either inside NTs or on 
their surface[1,2]. The functional roles of these nanotubes, however, still remained 
unclear.  

15-20% of mature murine B cells form nanotube networks with each 
other. NT growth frequency depends on their differentiation stage showing strong 
correlation with the cell membrane ganglioside level. Filamental actin integrity 
and membrane cholesterol content (tested by treatments with Cytochalasin D, 
MBCD and Simvastatin, respectively) are both indispensable for the NT growth. 
NT growth is enhanced upon activation of B cells by LPS or anti-IgM antibody. 
The cytoplasmic level of Ca2+ (modulated by Ionomycin, EGTA, Thapsigargin) 
and the membrane potential also kept a strict control on NT growth and branching. 
Inhibition of myosin II by Blebbistatin increased both NT’s growth and branching 
in Ca2+ dependent fashion. The fine structure of the nanotubes between B cells and 
the transfection model COS7 cells is under exploration by super-resolution SIM 
microscopy.   

We found several critical factors controlling formation of NT network 
between B lymphocytes, such as F-actin, myosin II, plasma membrane lipid 
composition, Ca2+ level as well as temperature and fibronectin as environment. 
Since lymphocyte activation increased NT growth, further studies are going on in 
our laboratory to explore the molecular mechanistic details and functional 
significance of the process..  

This work was supported by grant 104971 from Hungarian National Science Fund 
(OTKA) 
 
References:   
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