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NEURON ALAPÚ INFOKOMMUNIKÁCIÓS (N-EURO ICT): AZ ELSŐ IDEGSEJT 

ALAPÚ MIKROPROCESSZOR KIFEJLESZTÉSE LÉZERGRAVÍROZÁSSAL 

 
 

nEuro-ICT 

az első idegsejt alapú mikroprocesszor kifejlesztése lézergravírozással 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézetének (MTA KOKI), és a Semmelweis Egyetem (SE), 

összefogásából 2013 júliusában indult útjára az a kutatás, amelynek célja olyan előre 

tervezett, élő idegsejtekből álló logikai neuron-hálózatok felépítése, amelyek létrehozása 

már önmagában is jelentős innovációs értékkel bír, de az ötletet továbbgondolva akár a 

neuron alapú mikroprocesszorok és komputerek világában is új dimenziók nyílhatnak 

meg.  

A stabil, előre tervezett, élő idegsejtekből álló logikai 

neuron-hálózatok felépítése nagy tudományos kihívást 

jelent korunkban. Ha képesek leszünk ilyen hálózatok 

létrehozására sejttenyészetben, az megnyitná az utat 

a neuronalapú mikroprocesszorok, illetve neuron-

komputerek építésére. Ez mind elméleti, mind 

gyakorlati szempontból új szintre emelné a 

számítástechnika fejlődését, mert olyan hardver 

birtokába jutnánk, amely alapvetően új 

tulajdonságokkal rendelkezne a szilícium-alapú 

rendszerekhez képest. Amennyiben ilyen tervezett 

hálózatokat élő szervezetek idegrendszerében is fel 

tudnánk építeni, közelebb juthatnánk az agyműködés alapvető folyamatainak (memória, tanulás, 

plaszticitás) megértéséhez, tapasztalataink pedig első mérföldkőnek számítanának a kutatási 

eredmények jövőbeli humán alkalmazása felé.  

Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében Dr. Hájos Norbert által vezetett Lendület 

Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport dolgozik a projekten, melynek egyik fő kutatási vonala az 

agykérgi oszcillációk keletkezési mechanizmusainak a feltárása. A SE kutatásait a Biofizikai és 

Sugárbiológiai Intézetében Dr. Kellermayer Miklós munkacsoportja végzi, míg Az ELTE, mint 

főpályázó oldaláról a Dr. Málnási-Csizmadia András által vezetett Molekuláris Biológiai és 

Bioinformatikai Csoport, valamint a Dr. Vellai Tibor által irányított Molekuláris Genetikai 

Kutatócsoport fogja össze a három konzorciumi tag kutatási tevékenységét.  

A „Neuron alapú infokommunikációs technológia (n-Euro-ICT): az első idegsejt alapú 

mikroprocesszor kifejlesztése lézergravírozással” c. projektre a három konzorciumi tag összesen 

381 737 500 Ft támogatást nyert el. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap filanszírozásával 

valósul meg. 

 



 
 

 

 

Első munkaszakasz: 

 

 

ELTE 

A MEA vizsgálatokhoz szükséges homogén idegsejttenyészeteket az eredeti megközelítést 

módosítva fonalféreg lárvák helyett egér hippocampusból származó neuronokból állítottuk elő. 

Ebben az egyetemen nemrégiben beállított rendszerben sikerült elérni stabil neuronális hálózatok 

kialakulását, ami a fonalférgekből származó sejtek esetében korábban nem volt bizonyítva, ezért 

kockázatot jelentett. Ezen kívül a magasabb rendű emlős rendszerrel kialakított hálózat vizsgálata 

várhatóan nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Az új rendszerhez kidolgoztuk a két-foton 

mikroszkóppal való célzáshoz szükséges receptorspecifikus fluoreszcens jel bevitelének módját, 

valamint a vizsgálni kívánt hálózatsűrűség beállításának módját a mikroszkóp lézerével végzett 

sejtlízis segítségével. Megkezdtük az egyetemen rendelkezésre álló MEA rendszer adaptálását az 

általunk tervezett kísérletekhez: beállítottuk a megfelelő elektród-kiosztású chipeket és a 

kapcsolódó mérési protokollokat, a beállított rendszert agyszelet vizsgálatával teszteltük. 

Megkezdtük az alvállalkozó által előállított fotoaktív hatóanyagok aktiválhatóságának vizsgálatát és 

kimértük az aktiválási reakció hullámhosszfüggéseit HPLC és MS analízissel. A hullámhossz 

vizsgálatokból kitűnt, hogy több molekula megfelelő hatékonyságú aktiváláshoz szükséges az 

aktiváló lézer hullámhosszának modulálása. A fotoaktív anyagok hatását zebrahal rendszerben 

vizsgáltuk: eddig egyedül az azidodibucaine bizonyult toxikusnak, így a továbbiakban ezt a 

hatóanyagot nem alkalmazzuk. A projekt során két további Na-csatorna gátló azidált formáját is 

előállítottuk: a karbamazepine és a riluzol a már előállított lidokaintól és QX-től eltérő 

hatásmechanizmussal rendelkezik, ami a KOKI vizsgálataiban fontos szempont lesz. A különböző 

Na-csatorna gátlókkal C. elegans viselkedési teszteket állítottunk be: előzetes eredményeink 

alapján a mozgás fenotípusok statisztikai jellemzésével elkülöníthető az alkalmazott Na-csatorna 

gátlók hatásmechanizmusa. Beszereztünk és beállítottunk egy világszínvonalú, automatizált 

haltartórendszert. Beszereztünk és felneveltünk továbbá egy, a Mauthner-neuronjaiban 

specifikusan zöld fluoreszcens fehérjét expresszáló haltörzset. 

 

 

SOTE 

A két-foton mikroszkópban a gerjesztés csak egy igen kicsi fókusz-térfogatban történik, mivel a 

lézersugár energiája csak itt éri el a két-fotonos gerjesztéshez szükséges intenzitást. A 

képalkotáshoz ezzel a fókuszponttal pásztázzuk soronként a mintát . A gravírozáshoz azonban 

adott, nem feltétlenül szabályos területet kell besugarazni a megfelelő intenzitású lézerfénnyel, 

megfelelő ideig. Tehát a besugarazás során a fókuszpontot a megfelelő pontokba kell irányítani az 

előre felvett kép alapján.  

Alvállalkozónk, a Printnet Kft. által készített új szoftvert-egység a két-foton mikroszkóp 

lézernyalábjának tetszőleges irányú és formájú automatikus irányítását valósítja meg az x-y-z 

tengelyek mentén. A raszter módon pásztázott gravírozás paraméterei alapján meghatároztuk a 

vonal/pontok menti besugarazás kritériumait (egy pontban tartózkodás ideje, ismételt 

besugarazások közötti szükséges idő, intenzitás-eloszlás-kalibráció a besugarazható térfogatban).  

Meghatároztuk a gravírozandó terület kijelölésének módját a felvett kép vagy z-stack alapján. Az új 

szoftverrel a felvett képben lehet a besugarazandó területeket kijelölni pontonként vagy bináris 

sablon definiálásával, bármilyen alakzatban. Így megvalósíthatóvá vált a szelektív besugarazás. 

Szükségessé vált a time-lapse üzemmód bevezetése is, hogy a besugarazást követően a hosszabb 

lefolyású folyamatokat is követni tudjuk, képet illetve z-stack-et tudjunk felvenni és automatikusan 

elmenteni. 



 
 

 

 

 

 

 

 

A két-foton mikroszkóp lézernyalábjának tetszőleges irányú és formájú automatikus irányítását 

modellrendszereken teszteltük. Ezt az út vonalat járja végig a gravírozás során a lézer az egyes 

síkokban egymás után automatikusan a megadott sebességgel, ha szükséges több ciklusban. A 

besugarazható festékkel megfestett gélmátrixban kirajzoltuk a besugarazott területet különböző 

intenzitásoknál. Sejttenyészetben a  besugarazást a sejt felszíne mentén, illetve a sejt belseje felé 

haladva különböző mintázatokban teszteltük a fotoreakció kiváltotta morfológiai változások 

alapján. Zebradánió-embrió farokrészében az izom egyes részein gravíroztunk különböző 

alakzatokat.  A megvilágítás nem teljesen homogén a látótéren belül, ezért szükséges volt az 

intenzitáseloszlás kalibrációja, és a lézerintenzitás megfelelő változtatására a gravírozás során. 

KOKI 

Az idegi működés egyik kulcsfontosságú ioncsatornái a feszültség-függő Na+ csatornák, amelyek 

az idegimpulzusok, azaz az akciós potenciálok generálásában játszanak döntő szerepet. Ezen idegi 

alapfunkció miatt választottuk ki e csatornákat a fotoaktiválási kísérleteink célpontjának. A kísérleti 

tervek közt első lépésként szerepelt in vitro körülmények közti tesztelése egy fotoaktiválható Na+ 

csatorna blokkolónak, az azido-lidokainnak. A kísérletek második részében azt terveztük, hogy 

agyszeletben is megnézzük, vajon kétfoton mikroszkópiával is fotoaktiválhatók-e az azido-lidokain 

molekulák, és ha igen, milyen körülmények közt. Harmadik terv volt egy analóg-digitális, digitális-

analóg átalakító berendezés beszerzése, és beüzemelése, amely a mért idegi impulzusok 

számítógépes detektálására terveztünk használni. 

In vitro körülmények közt leteszteltük az azido-lidokain fotoaktiválhatóságát egyfotonos, ill. 

kétfotonos gerjesztéssel. Azt kaptuk, hogy ez a Na+ csatorna egyfotonos gerjesztéssel igen 

hatékonyan elbomlik, és a biológiai hatékonysága a felszabadult anyagnak megmarad, azaz 

hatékonyan képes a fotoaktiváció után a lidokain gátolni a Na+ csatornák funkcióját. A két-fotonos 

méréseknél az ELTE-n kimért hullámhosszfüggési eredményekkel összhangban azt az eredményt 

kaptuk, hogy két-fotonos gerjesztéssel a toxicitást kiváltó dózishatáron belül nem volt hatékonyan 

aktiválható az azido-lidokain. Ennek oka, hogy a kommercionálisan használt femtosecudumos 

lézerek legalacsonyabb hullámhossza is hosszabb annál, mint amivel a lidokain molekulákat 

gerjeszteni lehetne. A tervek közt szerepelt egy jelátalakító beszerzése, amely a múlt évben 

megvásárlásra és leszállításra is került, és amit sikeresen beüzemeltünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


