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N-EURO ICT: AZ ELSŐ IDEGSEJT ALAPÚ MIKROPROCESSZOR 

KIFEJLESZTÉSE LÉZERGRAVÍROZÁSSAL 

 

A projekt negyedik munkaszakaszában a konzorcium további vizsgálatokat végez a fotoaktív 

azidált hatóanyagokon alapuló molekuláris tetoválás (Molecular Tattoo) módszerrel in vivo 

tesztrendszerekben. A módszert bemutató közleményünk a rangos Chemistry&Biology 

folyóirat címlapján jelent meg (1. ábra), amit számos magyar és nemzetközi média 

megjelenés követett (M1 Reggel, Index, Origo, National Geographic, ERC Facebook stb.). 

 

Az ELTE-n tovább fejlesztettük a fonalférgek mozgásának 

statisztikus elemzésének irodalomban leírt módszerét. Az 

általunk kidolgozott statisztikai elemzésnek köszönhetően a 

fonalférgek mozgását a korábbi hosszú, akár több órás 

felvételek helyett elegendő néhány perces videókon rögzíteni. 

A mozgásmintázatok elemzésével célunk, hogy az állatok 

idegrendszerében lézergravírozással létrehozott tartós lokális 

hatást pontosan azonosítani és jellemezni tudjuk.  

Az egér hippokampuszból származó idegsejtek tenyészetét 

patch-clamp rendszerrel vizsgáltuk. A vizsgálatokhoz sikerült egy fluoreszcens AMPA 

receptor gátló hatóanyagot fejlesztenünk (BNQX), ami a továbbiakban lehetővé teszi a 

molekuláris tetoválás során alkalmazott besugárzás pontos irányítását az adott receptorokra. 

A nátriumcsatornák működését vizsgáló optikai stimulációs rendszerünkben  

 

 

 



 
 

 

 

sikerült megvalósítani, hogy az UV fény stimulusokat 

összehangoljuk a feszültség-protokollal. Ezáltal lehetővé vált, 

hogy a reaktív molekulákat szelektíven a csatorna zárt, nyitott, 

illetve inaktivált állapotához kössük.  

Ehhez az időzítésnek szub-milliszekundumos pontosságát kellett megvalósítani, a 

nátriumcsatorna nyitott állapota ugyanis egy milliszekundumnál is rövidebb. Az állapot-

szelektív kötésnek az a jelentősége, hogy a nátriumcsatorna kötőhelye a csatorna 

konformáció-változásaival folyamatosan dinamikusan változik, és a különböző 

konformációkhoz teljesen más affinitással és sebességgel kötnek a gátló molekulák. A 

nátriumcsatorna gátló molekulák különböző terápiás hatását pontosan a különböző 

állapotfüggés okozza, ezért ennek megértése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy sikeresen 

tudjunk adott terápiás hatással rendelkező gyógyszert fejleszteni.  Ez idáig az állapotfüggésre 

csak indirekt módszerekkel lehetett következtetni, nekünk sikerült először az időzített 

fotoaffinitás-jelzés módszerével 

specifikusan egy-egy konformációs 

állapothoz kötni ligand 

molekulákat.  Előzetes 

eredményeink (2. ábra) azt 

mutatják, hogy az aktivált 

állapothoz való kötés nem 

befolyásolja lényegesen a csatorna 

működését, az inaktivált állapothoz 

kötött azido-lidokain ellenben stabilizálja az inaktivált állapotot. A második ábrán látható, 

hogy az azido-lidokain negatívabb feszültégen is lehetővé tette a csatorna inaktivációját, ami 

azt jelenti, hogy stabilizálta azt (piros görbe). Ez a hatás visszafordítható volt, az azido-

lidokain kimosását követően az inaktiváció ismét a normális, pozitívabb feszültégen történt 

meg (zöld görbe). Amennyiben az azido-lidokain bemosása során az inaktiváció alatt 

bekapcsoltuk az UV fényt, jóval erősebb stabilizáló hatást tapasztaltunk, mely az azido-

lidokaint tartalmazó oldat eltávolítása után is megmaradt (lila görbe). 

 

 



 
 

 

   

A Semmelweis Egyetemen a projekt negyedik 

munkaszakaszában a molekuláris tetoválási kísérletekhez 

sikeresen kimutattuk, hogy a konzorciumi partner által 

kifejlesztett fluoreszcens AMPA receptor gátló hatóanyag 

alkalmas arra, hogy két-foton és fluoreszcens mikroszkópban 

az AMPA receptort tartalmazó sejteket külön festés vagy 

jelölés nélkül is lokalizálni tudjuk: 

 

A munkaszakaszban további kísérleteket végeztünk a transzgenikus zebradánió embriók C-

start reflexének modulálásához 2-foton mikroszkópban, itt a transzgénikus GFP 

fluoreszcenciája révén tudjuk azonosítani a célzott Mauthner-sejteket. A pontosabb 

időzítéshez beállítottuk a C-start reflex akusztikus kiváltását, a gyorskamerás rendszerrel 

készített videofelvételek kiértékeléséhez a szakterületen általánosan alkalmazott Flote 

szoftvert installáltuk. ANQX hatóanyag tetoválásával adott oldali műtéteket végeztünk a 

Mauthner sejtek felszínén, és elemeztük a kezelés hatását a C-start reflexre. A hatóanyag 

koncentráció csökkentésével vizsgáltuk, hogy a molekuláris tetoválás során alkalmazott 

ciklusos besugárzás az alacsony, jóval Kd alatti koncentráció ellenére hogyan telíti a receptor 

kötőhelyeket. 

A neuron alapú infokommunikációs technológia 

megalkotására elnyert pályázat negyedik szakaszában 

két előrelépés történt az MTA KOKI Hálózat-Idegélettan 

Kutatócsoportjában. Egyrészt optimalizáltuk a többfoton 

elven működő fényaktiváló rendszer működését, hogy a 

kísérletek elvégzésére a lehető legkisebb 

lézerintenzitású fényt tudjuk használni. Ez azért volt 



 
 

 

fontos, hogy minimálisra tudjuk csökkenteni a fény 

energiája által okozott szövetkárosító hatást, mely 

feltétele az élő szöveten való eredményes munkának. 

Ezen felül összekapcsoltuk az elektrofiziológiai 

mérőrendszert a képalkotó modullal. A rendszer 

működését kísérletes mérésekkel is teszteltük:  

fluoreszcens fehérjék emissziójának intenzitás-változását monitoroztuk az idegsejtek 

elektromos aktivitásának hatására. Kísérleteink alapján a rendszer képes 1 mikrométeres 

pontosságú képalkotásra nagy időbeli felbontással, amely elengedhetetlen a későbbiekben a 

fotokémiai aktiváció célzott alkalmazásához. 

A pályázathoz kapcsolódóan a másik eredményünk, hogy sikeresen feltérképeztük 

elektrofiziológiai módszerek segítségével azon gátló idegsejtek összeköttetésrendszerét, 

amely idegsejtek kulcsszerepet játszanak a memórianyomok kialakításárt felelős gyors (~180 

Hz) hálózati oszcillációk generálásában a hippokampusz nevű agyterületen. Kísérleti 

eredményeink azt is feltáták, hogy ezen idegsejtek jelátvitele specifikusan sérül patológiás 

aktivitásmintázatok alatt, így nemcsak a fiziológiás, anem az abnormális, epileptikus 

aktivitások létrehozásának is döntő szereplője e gátlósejttípus. Ezek az eredmények 

segítenek abban, hogy meghatározzuk a fotokémiai manipulálás pontos célterületét, amely, 

reményeink szerint, segít a hatékony, célzott, a fény segítségével megvalósítható neuronális 

komputáció módosításában. 

 


