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ló fényforrások mellett nagy hangsúlyt fek-
tetnek a sikeres kutatásokhoz nélkülözhetet-
len előkészítő laboratóriumi, diagnosztikai és 
mérnöki háttér biztosítására is.

A kísérleti berendezéseket befogadó rez-
gésbiztos épület csúcstechnológiával épül, 
miközben Európa vezető lézerfizikai labora-
tóriumai már azokat az eszközöket fejlesztik, 
amelyeket 2016-tól itt tesztelnek. A várható-
an 2017-ben induló kutatások nemcsak az 
ultragyors fizikai alapfolyamatok, de a bioló-
giai, orvosi és anyagtudományok terén is 
kiemelkedő eredmények elérését teszik majd 
lehetővé. Az első lézerrendszer 2016 áprilisá-
ban érkezik a szegedi kutatóközpont addig 
elkészülő technológiai épületébe. A kutatási 
infrastruktúra további elemeinek beüzeme-
lése a teljes épületegyüttes 2016. augusztusi 
át adását követően is folytatódik. Az első pró-
bakísérletek 2016 végén várhatóak, míg a 
kül ső, hazai és nemzetközi tudományos fel-
használók számára 2018 második felétől válik 
elérhetővé a világszínvonalú eszközpark.

Almási Gábor Terahertzes sugárzás előállí
tása és alkalmazásai című előadásában rész-
letesen ismertette a Pécsi Tudományegyetem 
Fizikai Intézetében működő kutatócsoport 
műszerparkját, kísérleti lehetőségeit. A mo-
dern tudomány kiterjedten használja az 
elektromágneses sugárzást anyagok, illetve 
struktúrák vizsgálatára. A mikroszkópia a 

látható tartomány használatával forradalma-
sította a biológiai kutatásokat. A röntgensu-
gárzás előállítása és orvosi célokra történő 
alkalmazása mind a mai napig meghatározza 
a modern diagnosztika fejlődését. A 0,1–10 
THz frekvenciatartomány megfelelő forrás 
hiányában egészen a közelmúltig hozzáférhe-
tetlen volt az alkalmazások számára. Az 
1980-as évek második felétől azonban nem-
csak a források, hanem az ebben a frekven-
ciatartományban működő detektorok is ro-
hamos fejlődésnek indultak. Az előadás során 
bemutatták azokat az eljárásokat, eszközöket, 
amelyek a terahertzes sugárzás képalkotási és 
spektroszkópiai alkalmazását lehetővé teszik. 
A terahertzes sugárzás előállításáról áttekintő 
képet adtak, ismertették  a folytonos és im-
pulzusforrásokat is, és kitértek azokra a nagy-
energiájú forrásokra is, amelyek vizsgálatában 
a kutatócsoport vezető szerepet játszik. Rész-
letesen ismertették a terahertzes sugárzás 
detektálására alkalmas eszközöket is. Az 
előadás végén a nagyenergiájú terahertzes 
impulzusok néhány élettudományi alkalma-
zási lehetőségét is felvillantották.

Málnási-Csizmadia András A molekuláris 
rezgések és az enzimműködés című előadásáról 
és  Barna László A CB1 kannabinoid re ceptor 
sejttípusspecifikus eloszlásának vizsgálata 
VividSTORM segítségével címmel elhangzott 
munkájáról külön fejezetben olvashatnak.
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építettük a szabadelektron lézerrel. Ugyanak-
kor évekig tartott, amíg számtalan próbálko-
zás eredményeként sikerült olyan enzimet 
előállítanunk, amely a kísérlethez megfelelt. 
A siker nem jöhetett volna létre, ha a munkát 
nem interdiszciplináris csapat végzi, amelyben 
molekuláris biológus, fizikus, mérnök, lézer-
fizikus és enzimológus is van: Rauscher Anna, 
Lőrincz István, Schay Gusztáv, Michael 
Gensch és Málnási-Csizmadia András. Óri-
ási élmény ilyen hosszú, kitartó munka révén 
egy régi tudományos problémát felderíteni. 

…és miért jó ez? Úgy gondoljuk, meggyő-
ző, direkt bizonyítékot sikerült szolgáltat-
nunk arra vonatkozólag, hogy a molekuláris 
rezgések közvetlenül meghatározzák az en-
zimfunkciót. Eddig például a gyógyszer- és 
enzimtervezést szinte kizárólag a molekulák 
atomi szerkezetére alapozva végezték. Ered-
ményeink megnyithatják a kaput az új alapo-
kon álló molekulatervezéshez, amelyben az 
atomi vibrációkat és mozgásokat közvetlen 
módon is figyelembe veszik.

Büszkék vagyunk, hogy a European Re-
search Council (ERC) tizenegy másik mel lett 
ezt a projektet választotta, hogy az ERC által 
kiadott ötezredik pályázat jubileuma alkalmá-
ból bemutassa az európai tudomány értékeit. 

Régen tudjuk, hogy a molekuláris folyamatok 
hátterében atomi és molekuláris mozgások 
vannak, azonban a mai napig nem sikerült 
kísérletileg demonstrálni ezek közvetlen 
funkcionális jelentőségét. 

Több mint hat évvel ezelőtt, Lányi Sza-
bolccsal, a Sapientia Egyetem csíkszeredai 
kam puszának dékánjával beszélgettem, és 
azon morfondíroztunk, hogy nem lehetne-e 
egy enzim működését befolyásolni azáltal, 
hogy az atomjait specifikusan rezgetjük rádió 
vagy THz frekvenciájú elektromágneses hul-
lá mokkal. A kísérletek tervezése után hat év 
megfeszített munkába került, mire sikerült 
olyan kísérleti rendszert összeállítani, amellyel 

– tudomásunk szerint – a világon elsőként 
sikerült atomi vibrációk megváltoztatása ré-
vén enzimreakciót kiváltanunk. A világon 
egyetlen olyan szabadelektron lézerközpont 
van, a drezdai Helmholtz Centrum, ahol 
megfelelő frekvencián olyan hatalmas ener-
giát tudtunk bejuttatni a fehérjébe igen rövid 
idő alatt, amely hatékony módon specifikus 
vibrációs változásokat hoz létre. Éveket vett 
igénybe, amíg ebben a központban felépítet-
tük a különleges műszeregyüttest. Budapest-
ről kisteherautóval szállítottuk az eszközöket 
Drezdába, ahol a speciális műszereket össze-
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Az alábbiakban ízelítőt szeretnénk adni 
kísérleteinkből.

A kutatók régi álma, hogy megfejtsék az 
enzimek működését, hiszen minél jobban 
értjük, hogyan működnek, annál célzottab-
ban tudjuk a működésüket gyógyszerekkel 
befolyásolni, annál hatékonyabban tudjuk 
gyógyítani a működésük hibáiból fakadó 
betegségeket. Ha pontosabban megismer-
nénk a működésük alapjait, jobban tudnánk 
tőlük tanulni is, vagy másolni őket. Így ha-
tékonyabban tudnánk felhasználni őket a 
szervezetünkön kívül, mesterséges körülmé-
nyek között gyógyszerek előállítására, szeny-
nyezések eltávolítására, diagnosztikai eszkö-
zök, érzékelők tervezésére.

Az enzimek működésének megismerésé-
hez először a szerkezetük megfejtésére van 
szükség. Az ötvenes években sikerült először 
röntgendifrakció segítségével  kristályosított 
fehérjék szerkezetét megfejteni, így láthatóvá 
vált az enzimek belső felépítése egy-egy pilla-
natképen. Később különböző állapotú enzi-
mek pillanatképének összehasonlításakor 
kiderült, hogy az enzimek működése közben 
ez a szerkezet változik. Az is láthatóvá vált, 
hogy a gyógyszerek hova kötődnek az enzime-
ken. Azóta a röntgentechnikák olyan magas 
szintűre fejlődtek, hogy SAXS (small angle 
Xray scattering) segítségével képesek vagyunk 
„lefilmezni” az enzimeket, és jól látszik, hogy 
minden enzim a saját feladatára specializált 
jellegzetes mozgást végez működése közben.

Vajon mi hajtja ezeket a mozgásokat? 
Van nak-e rugók, racsnik, kapcsolók az enzi-
mekben? Hogyan derítsük ki, mi romlott el 
abban a nem működő enzimben, amelynek 
látszólag sértetlen a szerkezete? Mi az oka, 
hogy egyes gyógyszerek ránézésre egyformán 
kötődnek ugyanahhoz az enzimhez, mégis 
ellentétes hatást váltanak ki? Hogyan tudnak 

ránézésre egyforma, rokon enzimek egész kü-
lönböző feladatokat ellátni a sejtekben? Erre 
a röntgendifrakciós felvételek közvetlenül 
nem adnak választ. 

A röntgendifrakciós felvételek alapján az 
enzimek szerkezetéről pillanatképet tudunk 
készíteni akár nagyon nagy felbontásban is. 
Ekkor a több tízezer atomból álló fehérje 
minden egyes atomjának pontos he lye látszik. 
Ha ismert egy ilyen nagy pontosságú szerke-
zet, onnantól az atomok közötti vonzá sok, 
kölcsönhatások és az ezek hatására történő 
elmozdulások a fizika törvényeinek segítsé-
gével kiszámíthatók. Így számítógépen mo-
dellezhető, szimulálható az enzimek mű ködé-
se, mozgása, és számítógépes kísérletek is 
folytathatók. A molekuláris dinamikai szimu-
lációk során kiderült, hogy a nagyobb ampli-
túdójú, röntgendifrakciós felvételeken is 
lát ható mozgások mellett az enzimek atom jai 
folyamatos rezgésben vannak, és az amino sav 
oldalláncok, valamint a fehérjelánc gerince 
is jellegzetes vibrációs mintázattal rendelkezik. 
Érdekes korrelációk is megfigyelhetők ezek-
ben a kis amplitúdójú rezgésekben, ami arra 
utalhat, hogy akár távoli, egymással közvet-
lenül nem érintkező atomcsoportok érzékel-
hetik egymás állapotát. Azt már régóta sejtjük, 
hogy ezeknek a molekuláris rezgéseknek lehet 
szerepük az enzimek működésében. Hogyan 
lehetne ezeket a rezgéseket kísérletekkel vizs-
gálni, a jelentőségüket, szerepüket kideríteni?

Az anyagok színe arról tudósít, hogy mi-
lyen hullámhosszú fényt nyelnek el a mole-
kulák elektronjai, ha látható fénnyel világít-
juk meg őket. A fehérjék, az enzimeink leg-
többször színtelenek vagy fehérek. Ha viszont 
infravörös sugárzással világítjuk meg őket, 
akkor az elnyelésük a frekvencia függvényé-
ben egy infravörös mintázatot ad, amelynek 
az egyedi fehérjékre jellemző szakaszát infra-

vörös ujjlenyomatnak szokás nevezni. Ez az 
ujjlenyomat a molekuláris rezgéseket jellem-
zi, így az infravörös spektroszkópia segítségé-
vel az enzimek működése közben vizsgálható 
a fehérjén belüli rezgések dinamikája. Az 
utóbbi években kiderült, hogy a nagy, egész 
enzimre kiterjedő mozgásokhoz hasonlóan 
ezek a kis amplitúdójú rezgések is összehan-
goltan követik az enzimek mű ködési lépése-
it. Vajon mi lehet a szerepük? A kis amplitú-
dójú mozgások, molekuláris rez gések követ-
kezményei vagy okozói a nagy szerkezetválto-
zásoknak, az enzimműködésnek?

Számítógépes szimulációs kísérletben 
teszteltük, hogy ha a molekuláris rezgések 
frekvenciáját megcélozva egy infravörös im-
pulzussal besugarazunk egy enzimet, akkor 
átrendeződnek a rezgések, és ennek követ-
keztében megváltozik az enzim szerkezete. 
Vajon létre tudunk-e hozni kísérletesen ilyen 
jelenséget valódi fehérjékben? Lehetséges-e 
kívülről közvetlenül szerkezeti változást ki-
váltani azáltal, hogy bizonyos rezgéseket vagy 
térbeli rezgési mintázatokat közvetlenül 
módosítunk? Ha sikerülne, az közvetlenül 
bizonyítaná, hogy a szerkezet mellett a rezgé-
si mintázatok is kulcsfontosságúak, és ezek 
együtt határozzák meg a fehérjeszerkezeti át-
alakulásokat, vagyis az enzimműködést. 
Annyira a műszereink érzékenységének a 
határán van egy ilyen jelenség vizsgálata, hogy 
ezekre a kérdésekre előttünk a világon még 
senkinek nem sikerült válaszolnia. Nekünk 
is évekbe telt, mire áttörést értünk el, és sike-
rült a világon először a rezgéseket kívülről 
gerjesztve megváltoztatni a fehérje szerkezetét. 

Két dolgot tartva szem előtt építettünk 
egy saját mérőkészüléket. Egyrészt, legyen 
minél több esélyünk arra, hogy ezt a nehezen 
előidézhető és nehezen észrevehető folyama-
tot előidézhessük és jellemezhessük. Másrészt, 

a kísérleti körülményeket igyekeztünk minél 
természetesebbnek megőrizni, hogy a kísér-
leti enzimünk minél inkább egy élő sejt bel-
sejéhez hasonló közegben legyen. Fontos volt, 
hogy az enzimeinket érő viszonylag magas 
infravörös háttérsugárzásnál nagyságrendek-
kel nagyobb sugárzást tudjunk a mintánkra 
fókuszálni, ezért Európa legerősebb infralézer 
berendezését választottuk helyszínül, hogy 
biztosra menjünk a rezgések gerjesztésekor. 
A rezgések gerjesztéséhez olyan különleges 
lézert használtunk, amely nagyon rövid pil-
lanatokig – a másodperc billiárdod részéig 
(pikoszekundumig) – a Nap felszíni energi-
ájának tizenötezerszeresét bocsátja ki infravö-
rös sugárzás formájában. Európában csak 
egyetlen intézetben, a drezdai Helmholtz 
Centrumban van ilyen lézer, ott végeztük a 
kísérleteket. Ezen kívül három kihívást kellett 
megoldanunk. Egyrészt az enzimek termé-
szetes közege a vizes közeg, de a víz nagyon 
hatékonyan nyeli el az infravörös sugarakat, 
ezért tized/század milliméter vastagságúra 
kellett vékonyítanunk a mintatartót, hogy az 
infravörös sugarakat elnyelő vízréteg elég 
vékony maradjon, és mindenhova biztosan 
eljusson az infravörös besugárzás. Másrészt 
mivel hatalmas besugárzási energiát közöl-
tünk a mintával, speciális hűtést kellett alkal-
maznunk, hogy szobahőmérsékleten tudjunk 
minden kísérletet végezni. Harmadrészt, 
olyan enzimet kellett választanunk, amelynek 
a mozgása, szerkezete röntgenberendezés 
nélkül is könnyen és azonnal látható. Ahogy 
korábban már írtuk, a fehérjék, enzimek 
többnyire fehérek vagy átlátszók. De van 
néhány színes kivétel, a fluoreszkáló fehérjék, 
melyeknek a fluoreszcenciája nagyon érzé-
keny a fehérjegombolyag szerkezetének vál-
tozásaira, és ez minden pillanatban könnyen 
mérhető jelzést ad az aktuális állapotukról. 

Málnási-Csizmadia – Rauscher • A molekuláris rezgések…
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Mi egy narancsszínű fehérjét választottuk 
(LSS-mOrange), amely ráadásul annyira sta-
bil, hogy a sejten kívül, kísérleti körülmények 
között is napokig megőrzi natív formáját.

Mit tapasztaltunk a kísérlet során? Az 
infravörös besugárzás megnövelte a narancs 
színű fehérjénk fluoreszcenciáját, ezzel jelez-
ve, hogy a fehérje szerkezete megváltozott. Az 
új szerkezet csak a besugárzás ideje alatt volt 
stabil, a besugárzás megszüntetésekor a szer-
kezet visszaalakult, melyet a fluoreszcencia 
csökkenése jelzett. Ismételt besugárzásra is-
mét kialakult a módosult szerkezet, amely 
bizonyítja, hogy a fehérje mindvégig funkci-
onált, nem egy természetellenes, visszafordít-
hatatlan folyamatot indítottunk el a rezgések 
gerjesztésével. Ezzel az áttöréssel a fenti számí-
tógépes kísérletünket a valóságban igazol tuk, 
bebizonyítottuk, hogy az infravörös frekven-
ciákra rezonáló molekuláris rezgések a fehér-
jében képesek nagyléptékű szerkezetváltozást 
előidézni, így meghatározó sze repük lehet az 
enzimek mozgatásában, működtetésében.

 A felfedezett jelenség különlegessége, 
hogy az infravörös besugárzás frekvenciájától 
függ a szerkezetváltozás hatékonysága, így 
valószínűsíthető, hogy a molekuláris rezgé-
seknek speciális szerepük van ebben a szerke-
zetváltozásban. Szkeptikusok mondhatnák, 
hogy az infravörös sugarak melegítő hatása 
régóta ismert, és a melegedéstől mozgó enzim 
egyáltalán nem újdonság. Ellenőriztük azon-
ban, hogy irányított infravörös besugárzás 
nélkül, kizárólag melegítéssel nem váltható ki 
ez a jellegzetes szerkezetváltozás, ami a fluo-
reszcencia emelkedésével jár. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a molekuláris 
rezgések befolyásolásával sikerült közvetlenül 
beavatkoznunk egy fehérje mozgásába, mű-
ködésébe. Valószínűsíthető, hogy ezeknek a 
rezgéseknek alapvető szerepük van abban, 
hogy hatékonyan működnek az enzimek. 
Szerepük lehet például abban, hogy közvetí-
tenek az enzim távoli pontjai között, illetve 
ezeknek a rezgéseknek a mintázatában lehet 
különbség, amikor látszólag egyforma szer-
kezetű enzimek vagy gyógyszerek eltérően 
viselkednek. Felfedezésünk új irányokat nyit-
hat az enzimek vizsgálatában. A rezgések ta-
nulmányozásával és figyelembevételükkel 
jobb gyógyszerek és hatékonyabb mesterséges 
enzimek fejleszthetők.

A kutatásainkat az egzotikus fluoreszcens 
fehérjék mellett a jövőben első lépésben ki-
terjesztjük az emberi szervezetben kulcsfon-
tosságú membránfehérjékre és ioncsatornák-
ra. Ezek a fehérjék szabályozzák a sejt és a 
külvilág összeköttetését, kulcsszerepük van a 
sejtek közötti kommunikációban és idegi 
ingerületátvitelben. Mivel kísérletünkben az 
infravörös besugárzásra kialakuló elektromos 
térerő változások hasonlítanak a szervezetünk 
sejtjeit határoló membránokban kialakuló 
elektromos térerő változásokhoz, így közelebb 
kerülhetünk annak megértéséhez, hogy a 
sejteink életében mi a szerepük a most felfe-
dezett, enzimeket működtető molekuláris 
rezgéseknek.

Kulcsszavak: fehérjedinamika, enzimműködés, 
molekuláris rezgések, infravörös spektroszkópia, 
konformációváltozás
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Az agykutatás egyik alapvető kérdése, hogy 
az egyes szinapszisokban előforduló jelátvivő 
fehérjék elhelyezkedése, sűrűsége hogyan 
befolyásolja a szinaptikus kapcsolatok kvalita-
tív és kvantitatív tulajdonságait. A szinapti kus 
működés hátterében rejlő molekuláris folya-
matok megértésének azonban jelenleg is 
számos módszertani korlátja van, mint példá-
ul a fénymikroszkópia felbontásának korlá-
tossága. Jelen munkában a STORM szuperfel-
bontású mikroszkópiát kombináltuk kon fo-
kális képalkotással és patchclamp elektrofi-
ziológiával, hogy egy azonosított sejtben egy 
célfehérje nanométeres pontossággal mért 
eloszlását korrelálni tudjuk annak fiziológiai 
és anatómiai tulajdonságaival. Az egyedi 
idegsejteket az élettani elvezetés alatt bioci-
tinnel töltöttük fel, majd konfokális mikro-

szkópiával vizualizáltuk az idegvégződéseket 
és a CB1-receptorok lokalizációját STORM-
mikroszkópiával 20–30 nm laterális és 40–60 
nm axiális pontossággal határoztuk meg. 
Vé gül a konfokális képek és a STORM-képek 
korrelált vizsgálatának megkönnyítésére ki-
fejlesztettük a VividSTORM szabadon hozzá-
férhető szoftvereszközt.

A fénymikroszkópia az élettudományok, 
így az idegtudományok egyik legfontosabb 
és legszélesebb körben elterjedt vizsgála ti 
módszere. Nagyon régen ismert, hogy a fény 
hullámtermészete miatt ez a módszer korláto-
zott felbontású képalkotást tesz csak lehetővé. 
Ernst Abbe 1873-ban pub likált számításai 
szerint ez a felbontási határ kb. 200 nm XY 
és 500 nm Z irányban. A szi naptikus kap-
csolat kutatásában például ez a korlát jelentős 


