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sok (más fehérjékkel való kölcsönhatásra, 
receptor feladatokra stb. szolgáló), a vizes 
fázisba benyomuló oldallánccal rendelkeznek.

Összefoglalva: sikerült megmutatnunk, 
hogy a biológiai molekulák megváltoztatják 
a velük kölcsönhatásban levő vízmolekulák 
egymás közti kapcsolódásának rendjét. Ké pe-
sek felszínükön kaotróp, illetve kozmo tróp 
vízből álló „párna” kialakítására. A kaotróp 
vízben a vízmolekulák közti kölcsönhatások 
átlagban erősebbek, mint a vízmolekulák és 

az adott biológiai molekula közti kölcsönha-
tások; a kozmotróp vízben a vízmolekulák és 
a biológiai molekulák közti kölcsönhatás – 
erős hidrogénhidak révén – erősebb, mint a 
vízmolekulák közti átlagos kölcsönhatás. Egy 
ilyen vízpárnának nagy jelentősége lehet pél-
dául a stresszfehérjék esetében, ahol egy-egy 
fehérje sok különféle folyamatban tud hatáso-
san részt venni; olyanokban, amelyekben nem 
lehet feltételezni, hogy a fehérjékre egyébként 
jellemző, atomi szintű specificitáson alapul-
jon a hatékonyság. Ha például egy membrán 
stabilizálásáról lenne szó, egy, a stresszfehérjét 
körülvevő, rendezett vizet tartalmazó kozmo-
tróp vízpárna a stresszfehérje és a membrán 
közé „szorulva” a membránnal kialakított 
hidrogénhidak révén megvédheti a memb-
ránt a túlzott fellazulástól. A rosszul felteke-
redett fehérjék térszerkezetét helyreállítani 
képes „dajkafehérjék” működése is alapulhat 
olyan mechanizmuson, hogy belsejükben 
erősen kaotróp vizet kialakítva az áttekerendő 
fehérje döntően csak saját térszerkezeti infor-
mációira, energetikai viszonyaira kénytelen 
támaszkodni, amíg meg nem találja energia-
minimumát. Ebben a dajkafehérjével való 
kölcsönhatások a köztük lévő kaotróp vízpár-
na miatt nem fogják zavarni.

Egy ilyen általános, „vízalapú”, elsődleges 
kölcsönhatási rendező elv egyelőre csak egy 
hipotézis, melyet az eddigi eredmények nem 
bizonyítanak be, de lehetséges voltát, és így 
a további ilyen irányú kutatásokat bátorítják.

Kulcsszavak: HDO, Hofmeistereffekt, fehér
jeszerkezet, fehérjestabilitás, vízszerkezet

3. ábra •Dioleoil-foszfatidilkolin (DOPC) és 
koleszterol (Kol) 10:1 arányú keverékéből ké-
szített liposzómák, illetve egy Cianobaktérium 
tilakoid membrán szuszpenzió beszárítása 
során a környezetükben levő víz szerkezetvál-
tozásának nyomon követése SVD-analízissel 
(csak a komponens spektrumokat mutatjuk, 
részletek az előző ábrán). A HDO-molekulák 
O-D rezgésének első (u1), második (u2) kom-
ponens spektruma tilakoid (T), illetve DOPC/ 

Kol-membránok (L) környezetében.

2. Modern biofizikai módszerek
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mikroszkópban forgatva javult a kapott mik-
roszkópi kép minősége. A részletekről Búzás 
András és munkatársai írása számol be.

A sejtek és egyes makromolekulák kötő-
dése fontos szerepet játszik az immunválasz 
elindításában. Ennek vizsgálatáról beszélt 
Ungai-Salánki Rita (Pannon Egyetem). A 
mak romolekulákat egy mikroszkóp tárgyle-
mez felületére vitte fel, majd a hozzájuk ta-
padt sejtek adhéziójának erősségét úgy vizs-
gálta, hogy ezeket egy mikropipettával pró-
bálta lehúzni. A leszíváskor alkalmazott vá-
kuum mértéke jellemző a sejt adhéziójának 
erősségére. Ezzel a módszerrel szelektíven le het 
sejteket válogatni a kötődés erőssége szerint, 
valamint a módszer további előnye, hogy 
vi szonylag gyors és automatizálható.

A Patkó Dániel (MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtu-
dományi Intézet) által bemutatott nagy érzé-
kenységű optikai bioszenzor mind fehérjék, 
mind sejtek jelölésmentes detektálására alkal-
mas. Az optikai hullámvezető elvén alapuló 
szenzor már néhány pikogramm tömegű 
anyagot képes érzékelni. A módszer kiválóan 
alkalmas a felületre kitapadó sejtek különböző 
bevonatokkal való kölcsönhatásának tanul-
má nyozására.

A jelenleg folytatott sejt- és molekuláris bioló-
giai kutatások fontos hiányossága, hogy a 
vizsgált paramétereket legtöbbször csak kvali-
tatív vagy szemikvantitatív módon jellemzik. 
A szekcióban olyan eljárások kerültek bemu-
tatásra, melyekkel a biológia számára fontos 
paramétereket (például: sejtadhézió erőssége, 
struktúrák 3D kiterjedése) lehet pontosan 
elemezni.

A sejtektől a makroszkopikus élőlényekig 
terjed azoknak az élő rendszereknek a sora, 
amelyek mozgása analizálható Osváth Sza-
bolcs új módszerével. A hagyományos kép-
alkotó módszereknél a megfigyelt objektum 
mozgása általában a képminőség rovására 
ment, az új eljárás viszont éppen az élő szerve-
zetben mindig előforduló mozgásokra kon-
centrál. Erről részletesebben is olvashatnak 
Osváth Szabolcs és munkatársai cikkében.

A fénymikroszkópok z irányú (az optikai 
tengellyel párhuzamos) felbontóképessége 
sokkal rosszabb, mint az xy irányú felbontás, 
ezért a objektumok az optikai tengellyel 
párhuzamosan megnyúlnak a három dimen-
ziós képeken. Ezen hiba kiküszöbölésére 
mutatott be egy ötletes eljárást Búzás András, 
aki a sejteket egy fénnyel vezérelhető mikro-
manipulátorra helyezte. A sejteket ezután a 
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Lukács András az ultragyors spektroszkó-
piai módszereket állította csatasorba a fotoliáz 
fehérje kinetikájának megismeréséhez. Erről 
részletesen az ő cikkében olvashatnak.

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

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

Az elmúlt években olyan nemspecifikus 
képalkotó technikákkal vizsgáltuk az élő 

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

A szabadalmaztatás alatt álló röntgen kép-
alkotási módszerünk segítségével a mérési idő 
és a sugárdózis növelése nélkül a hagyomá-
nyos kép helyett két képet kaphatunk. Ezek 
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