
ÚTBAN AZ ELI FELÉ: FEMTOSZEKUNDUM

1. ábra. Egy fluoreszkáló molekula egyszerûsített Jablonski-diagramja.
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IDÕFELBONTÁSÚ FLUORESZCENCIASPEKTROSZKÓPIA
EGY KOENZIM-MOLEKULÁN

A bemutatott mérõberendezés felépítésében, a kísérletek elvégzésé-
ben és kiértékelésében a Biofizikai Intézet Femtobiológiai Kutatócso-
portjának korábbi és jelenlegi tagjai, Makai András, Heiner Zsuzsan-
na, Sarlós Ferenc, Sipos Áron és Nagypál Rita vettek részt. A Hof-
meister-effektus tanulmányozásában Dér András mûködött közre.

Groma Géza 1952-ben született, fizikus
diplomáját 1977-ben a szegedi József Attila
Tudományegyetemen, kandidátusi fokoza-
tát 1996-ban az MTA-n szerezte. 1977 óta a
Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai
Intézetének kutatója, fehérjék és egyéb
biomolekulák fotoreakcióinak kinetikáit
tanulmányozza és modellezi. A 2000-es
évek óta elsõsorban ultragyors jelenségek-
kel foglalkozik, a Femtobiológiai Kutató-
csoport vezetõje.

Groma Géza
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet

A szegedi ELI-ALPS lézerközpont [1] 2017 õszétõl
megkezdi a tesztüzemben folyó mûködését, amely
speciálisan e célra tervezett, 5-10 fs (1 fs = 10−15 s) idõ-
tartamú, nagy energiájú impulzusokat keltõ lézerek
telepítésével kezdõdik. Ezek a primer fényforrások
azután további, másodlagos fényforrások, elsõsorban
attoszekundumos impulzusok keltését teszik lehetõ-
vé. A fokozatosan kiépülõ, meglehetõsen komplex
rendszer a már hagyományos és az újonnan születõ
ultragyors spektroszkópiai módszerek rendkívül szé-
les arzenáljának alkalmazására ad lehetõséget. Termé-
szetes módon merül fel a kérdés, hogy a hazai kutatói
társadalom miképpen lesz képes élni ezekkel a soha
nem látott technikai lehetõségekkel.

Nyilvánvalóan, ahogy a jármûvezetés tanulását sem
Forma-1 autókon, úgy a nagy idõfelbontású spekt-
roszkópia elsajátítását sem az ELI-ben kell elkezdeni.
Más szóval, elsõsorban azok a kutatóegységek lesznek
képesek az ELI-ben lefolytatandó kísérleteiket hatéko-
nyan megtervezni és végrehajtani, amelyek már maguk
is rendelkeznek valamilyen ultragyors spektroszkópiai
infrastruktúrával, és kutatóik kellõ tapasztalatot gyûjtöt-
tek ebben a technikában. Az alábbiakban egy konkrét
kísérletsorozat kapcsán azt szeretném bemutatni, hogy
a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézete milyen
„interfészt” épített ki az ELI felé.

Idõfelbontásos fluoreszcenciaspektroszkópia:
miért?

Az idõfelbontásos fluoreszcenciaspektroszkópiai mé-
rések során a vizsgálandó molekula gerjesztett állapo-
tának idõbeli lecsengését (kinetikáját) követjük az

emittált fotonok detektálásával. Érdekes módon, az
ilyen jellegû vizsgálatok során maga az emissziós fo-
lyamat ritkán érdekel bennünket. Ellenkezõleg, általá-
ban éppen a gerjesztett állapotból kiinduló sugárzás
nélküli folyamatokra vagyunk kíváncsiak.

A sugárzásos és nem sugárzásos folyamatok kapcso-
lata az 1. ábrán látható Jablonski-diagram [2] alapján
érthetõ meg. Az egyszerûség kedvéért az ábrán csak a
számunkra most fontos átmeneteket mutatjuk be. Az
abszorpciós folyamat a molekulát elektronikusan és
vibrációsan is gerjesztett állapotba juttatja. A vibrációs
relaxáció idõállandója jellegzetesen a ps körüli tarto-
mányba esik, tehát az ennél általában lassabb fluoresz-
cenciaemissziós folyamat nagyrészt már a vibrációs
alapállapotból indul ki. Ezzel párhuzamosan a gerjesz-
tett állapot különbözõ sugárzás nélküli átmenetek
során is az alapállapotba kerülhet, az ábrán ezekbõl
kettõt tüntettünk fel. Nyilvánvaló, hogy az S1 gerjesztett
állapot kiürüléséhez vezetõ folyamatok sebességi állan-
dói összeadódnak. Így az ábra jelöléseivel a relaxáció
folyamata (némi egyszerûsítéssel) a

differenciálegyenlettel írható le, ahol m a sugárzás
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ahol na az abszorbeált fotonok száma. Ennek megfe-
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lelõen a sugárzásos átmenetbõl származó fluoreszcen-

2. ábra. A TCSPC módszer sémája.
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3. ábra. A fluoreszcenciafelkonvertálás módszerének sémája.
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Látható tehát, hogy a fluoreszcenciakinetika-mérésbõl

(3)
I (t ) = Γ S1 (t ) = Γ na e

− t
τ .

meghatározható életidõben csatoltan jelennek meg a
különbözõ átmenetek sebességi állandói. Megjegy-
zendõ, ha kísérletileg meghatározzuk az emisszió
kvantumhatásfokát is, akkor Γ és értéke

m

i = 1 ki

külön-külön meghatározható, az egyedi ki értékek
azonban nem. Az ezekhez tartozó sugárzás nélküli
átmenetek a molekula fluoreszkáló csoportja (kromo-
fórja) és annak mikrokörnyezete közötti kölcsönhatá-
sok során jönnek létre. Ilyenek például az oldószer-
és egyéb szomszédos molekulák, vagy akár a kromo-
fór és a molekula saját másik csoportja közötti külön-
bözõ típusú kapcsolatok. Izolált molekulák esetén m
és az egyes ki értékek is nyilvánvalóan kicsik, ennek
megfelelõen τ értéke jellegzetesen néhány ns. Azon-
ban erõs környezeti kölcsönhatások eredményeként
ez az érték akár a szubpikoszekundumos tartomány-
ba is kerülhet. Mindez azt jelenti, hogy az idõfelbon-
tásos fluoreszcenciaspektroszkópia kiválóan alkalmas
a kromofór környezetében lejátszódó szerkezeti vál-
tozások érzékeny monitorizálására.

Idõfelbontásos fluoreszcenciaspektroszkópia:
hogyan?

A fluoreszcenciakinetikák követésére többféle kísér-
leti módszer létezik, az alábbiakban két gyakran al-
kalmazott eljárást ismertetek, amelyeket laborató-
riumunkban is alkalmazunk. Mindkettõ úgynevezett

soklövéses technikán alapul, azaz a kinetikák nagy-
számú lézerimpulzus általi ismételt gerjesztések ered-
ményeképpen mérhetõk.

Amennyiben a megkívánt idõfelbontás nem túl
nagy, a legkézenfekvõbb az idõkorrelált egyfoton-
számlálás (time correlated single photon counting,
TCSPC) alkalmazása (2. ábra ). A módszer lényegében
a fluoreszcenciakinetika valószínûségelméleti definí-
cióján alapul, amely ahhoz az eseményhez tartozó
sûrûségfüggvény, amely során a gerjesztést követõen
az elsõ fluoreszcenciafoton egy adott idõpillanatban
emittálódik. A kísérletek végzésekor tehát biztosítani
kell, hogy minden gerjesztõ lézerimpulzus után a de-
tektor (fotoelektron-sokszorozó, lavina-fotodióda stb.)
maximum egy fotont detektáljon, ami egy elektromos
start jelet generál. Egy másik detektor magából a lézer-
impulzusból hoz létre egy stop jelet, amely egy késlel-
tetés eredményeképpen mindig a start után keletke-
zik. (A fordított idõbeliség biztosítja a mûködõképes-
séget akkor is, ha egy gerjesztés után egyetlen foton
sem detektálódik.) A két jelet egy idõ-amplitúdó kon-
verterbe vezetjük, amelynek kimeneti feszültsége ará-
nyos a köztük eltelt idõvel. Kellõen nagyszámú ismét-
lés után az ezen értékekbõl készített hisztogram azo-
nos lesz a fluoreszcencialecsengési görbével. A TCSPC
eljárás – elveibõl következõen – rendkívül érzékeny,
technikailag egyszerû és olcsó, a módszerrel jelenleg
elérhetõ legjobb idõfelbontás 20 ps.

Amennyiben a fluoreszcenciakinetikák ultragyors
komponenseit is vizsgálni kívánjuk, az idõ mérése
elektronikusan már nem oldható meg. Olyan „óra-
szerkezetet” kell alkalmaznunk, amely tisztán optikai
elveken mûködik. Egy ilyen eljárás a fluoreszcencia-
felkonvertálás (upconversion) módszere (3. ábra ).
Ennek során a fluoreszcenciafényt és a gerjesztõ lé-
zerbõl kicsatolt kapuimpulzusokat tartalmazó nyalá-
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bot egy nemlineáris kristályra fókuszáljuk. A kristály-

4. ábra. Az FAD koenzim szerkezete.
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ból ekkor egy olyan nyaláb is kilép, amelyhez tartozó
elektromos térerõsség a belépõ érték négyzetével
arányos. Ha a fluoreszcenciafény, illetve a kapuim-
pulzus egy-egy spektrális komponense ω1 és ω2 kör-
frekvenciákkal jellemezhetõ, akkor a kilépõ fény tér-
erõssége az

mennyiséggel lesz arányos. Elemi trigonometriai át-

(4)E1 cos ω 1 t ϕ 1 E2 cos ω 2 t ϕ 2

2

alakításokkal belátható, hogy a fenti formula hat tag
összegére bontható, amelyek rendre 2ω1, 2ω2 (frek-
venciakettõzés), 0, 0 (optikai egyenirányítás) ω1 +ω2

(felkonvertálás) és ω1 −ω2 (lekonvertálás) körfrekven-
ciákkal írhatók le. Számunkra a két utolsó tag érde-
kes, az adott spektrális tartományoktól függ, hogy
kísérletileg melyiket érdemes detektálni.

A továbbiakban a felkonvertálásra szorítkozunk, ez
az optikai jel csak akkor jön létre, ha a két bemenõ jel
térben és idõben is átfed, nagysága pedig az átfedési
integrállal lesz arányos. Tehát, ha detektáljuk a fel-
konvertált nyalábban fellépõ impulzusok energiáját,
miközben a kapuimpulzus idõbeli helyzetét optikai
késleltetéssel változtatjuk, akkor rekonstruálni tudjuk
a fluoreszcenciakinetikát. A detektálás jellegzetesen
egy spektrográf kimenetén elhelyezett CCD-tömbbel
történik, ami egyúttal a fluoreszcencia spektrális fel-
bontását is biztosítja. Ehhez azonban – az impulzus
megmaradását biztosító fázisillesztési kényszer kielé-
gítése érdekében – a nemlineáris kristály szögét folya-
matosan változtatnunk kell.

A fluoreszcenciafelkonvertálás módszerével már
50 fs körüli idõfelbontást is elértek. Ezen impozáns
értéknek azonban nagy ára van: az eljárás érzékeny-
sége körülbelül három nagyságrenddel kisebb, mint
a TCSPC módszeré. Ennek következtében a megfele-
lõ jel/zaj érték eléréséhez gyakran igen hosszú de-
tektálási idõ szükséges. Ezen kívül a megfelelõ opti-
kai összeállítás bonyolult, költséges, üzemeltetéséhez
gyakori, igen precíz beállítás szükséges, ami nagy
tapasztalattal és türelemmel rendelkezõ kutatókat
igényel.

A Biofizikai Intézetben a közelmúltban egy olyan
kombinált mérõberendezést építettünk fel, amely
ötvözi a fent ismertetett két mérési technikát. Ha
gyors komponenseket kívánunk mérni, azt a 150 fs
idõfelbontású felkonvertáló elrendezéssel tesszük. A
lassabb folyamatok a lényegesen egyszerûbb és ke-
vésbé idõigényes TCSPC technikával mérhetõk. A két
módszer között – flexibilis tükrökkel, néhány perc
alatt – ide-oda tudunk kapcsolni. Ez lehetõvé teszi,
hogy akár egy mintán is alkalmazzuk mindkét techni-
kát, majd a kapott görbéket 200 ps környékén összeil-
lesszük (lásd az 5. ábra belsõ grafikonját). Ezáltal a
teljes mérési idõtartomány 50 fs – 10 ns, lineáris vagy
logaritmikus léptékben. A gerjesztés 70 fs-os lézerim-
pulzussal a 345–520 nm vagy 690–1040 nm, a detektá-
lás a 200–1000 nm tartományban lehetséges. A mérés
körülbelül 1 ml folyadékfázisú mintát igényel.

Biológiai objektum = heterogenitás

A fentiekben láttuk, hogy az egyetlen gerjesztett álla-
pottal és homogén mikrokörnyezettel rendelkezõ
kromofórok esetén a lecsengési kinetika egyetlen
exponenciális idõállandóval jellemezhetõ, függetlenül
attól, hogy hány sugárzás nélküli átmenet lép fel ben-
ne. Az ilyen idealizált rendszer mikrokörnyezetében
bekövetkezett változások követéséhez valójában
nincs is szükség az idõfelbontásos módszerekre. A
hagyományos egyensúlyi fluoreszcenciaspektroszkó-
pia ugyanis a kinetika idõbeli határozott integráltjával
arányos jelet mér, tehát a változó idõállandó a változó
jelnagyság segítségével pontosan követhetõ. Valóban,
a spektroszkópia klasszikus korszakában számos érté-
kes tanulmány született ezen az elven. A problémát az
okozza (és teszi egyben izgalmassá), hogy ténylege-
sen homogén rendszerek a valóságban ritkán létez-
nek. Triviális módon bonyolultabbá válik a helyzet,
ha a lecsengési folyamatban több gerjesztett állapot
vesz részt, a mintában több kromofór található, vagy
például egy kromofór monomer és dimer állapotban
is jelen van. A biológiai rendszereknek pedig egyene-
sen alapvetõ tulajdonságuk a heterogenitás. Ilyen
rendszerekben a kromofór lehet

• különbözõ redox állapotban,
• különbözõ pH-értékû mikrokörnyezetben,
• szabad vagy fehérjéhez kötött,
• különbözõ konformációs állapotú fehérjemole-

kulához kötött,
• többféle fehérjéhez vagy membránhoz kötött,
• rezonáns energiaátadásban (FRET) résztvevõ,

különbözõ donor-akceptor távolságok mellett.
Az alábbiakban egy konkrét példán bemutatjuk,

hogy egy igen kis méretû biomolekula egyszerû vizes
oldatban is milyen összetett fluoreszcenciakinetikával
rendelkezhet.

A flavin-adenin-dinukleotid (FAD) egy koenzim
(enzimekhez lazán kapcsolódó funkcionális moleku-
la), amely alapvetõ szerepet játszik az élõ szerveze-
tek redox reakcióiban. A molekula kromofórja az
izoalloxazin csoport (4. ábra ), amely oxidált állapot-
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ban 450 nm-es abszorpciós és 530 nm-es emissziós

5. ábra. Az FAD vizes oldatának fluoreszcenciakinetikája különbö-
zõ hullámhosszértékeken. Belsõ ábra: a felkonvertálás (pontozott
vonal) és a TCSPC (folytonos vonal) módszerével mért kinetikák
200 nm-nél összeillesztve.
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csúccsal rendelkezik. Régóta ismeretes, hogy az FAD
fluoreszcencia-életideje erõsen függ az izoalloxazin-
és az adenincsoportok közötti kölcsönhatástól. Az
ábrán látható nyílt konformációs állapotban a két
csoport távol van egymástól, az adenin nem lép köl-
csönhatásba az izoalloxazinnal, így az ahhoz tartozó
gerjesztett állapot életideje ~3 ns. Vizes közegben
azonban a molekula elsõsorban összehajtott (zárt)
konformációt vesz fel. Ebben a szerkezeti formában
a gerjesztett izoalloxazin feltehetõen átvesz egy
elektront az adenintõl, amely az élettartam jelentõs
csökkenéséhez vezet [3]. Bár a jelenséget többen
tanulmányozták az ultragyors fluoreszcenciaspekt-
roszkópia módszerével [4], ezek a vizsgálatok általá-
ban egy-egy aránylag szûk idõablakban készültek,
különbözõ életidõket eredményeztek, és nem adtak
lehetõséget átfogó analízisre.

Az elõzõ fejezetben ismertetett hibrid mérõberen-
dezés lehetõséget nyújtott arra, hogy az FAD fluoresz-
cenciakinetikáját különbözõ oldatokban széles idõ- és
spektrális tartományban jellemezzük. A vizes oldat-
ban pH = 7,0 értéknél mért kinetikákat az 5. ábrán
tüntettük fel. Ha a vizet olyan oldószerekkel (etanol,
dioxán, DMSO) elegyítettük, amelyekrõl ismeretes
volt, hogy elõsegítik a nyílt konformációjú állapotok
populációját, a várakozásnak megfelelõen a lecsengé-
si kinetika jelentõsen lelassult. Ilyen esetekben az
feltételezhetõ, hogy a heterogén konformációs állapot
legalább két komponensû fluoreszcencialecsengést
eredményez. Mint azt a következõ fejezetben látni
fogjuk, az ilyen kinetikák elemzése azonban koránt-
sem triviális feladat.

Komplex kinetikák analízise,
egy klasszikus kihívás

Homogén esetben a fluoreszcenciakinetika egyetlen
exponenciálissal írható le, ezért kézenfekvõnek lát-
szik, hogy a heterogén kinetikákat exponenciális
komponensek összegével jellemezzük. Erre a közis-
mert nemlineáris legkisebb négyzetek módszere tûnik
a legalkalmasabbnak, amely során a

kifejezést minimalizáljuk, amelyben ti a mérési idõ-
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2

pontokat, yi a hozzájuk tartozó mért értékeket jelen-
tik, aj és τj pedig a meghatározandó illesztési paramé-
tereket. Világosan látnunk kell azonban, hogy ez az
eljárás több alapvetõ problémát is felvet:

1. A legtöbb esetben nincs elõzetes információnk
arról, hogy hány exponenciálist illesszünk. Az m nö-
velésével nyilvánvalóan javul az illesztés minõsége,
de egyáltalán nem triviális, hogy hol kell megállnunk.

2. A multiexponenciális illesztés erõsen instabil (ill
posed) probléma: az adatokat terhelõ kis zaj is nagyfo-
kú bizonytalanságot okoz az illesztési paraméterekben.

3. A minimalizálási probléma nem konvex, tehát az
illesztési paraméterekre elõzetes becslést kell adnunk,
és az optimalizáló algoritmus könnyen elakadhat egy-
egy lokális minimumban.

A (3) probléma megoldására ma már léteznek spe-
ciális algoritmusok, azonban a (2) probléma miatt
nincs garancia arra, hogy a globális minimum azonos
a helyes megoldással.

Az (1) és (3) problémát együttesen úgy kezelhetjük
hatékonyan, hogy a τj idõállandóknak nem engedünk
meg folytonos értelmezési tartományt, hanem elõír-
juk: csak egy véges intervallumon belüli, elõre meg-
határozott diszkrét értékeket vehetnek fel. Megenged-
jük viszont, hogy az összes ilyen τj modellünk része
legyen. Nyilvánvaló, ha az intervallum elég széles, és
m értéke kellõen nagy, ez a kényszer a modell pon-
tosságát gyakorlatilag nem korlátozza. Könnyen látha-
tó, hogy az így átfogalmazott probléma azonos az

egyenletrendszer megoldásával, ahol y az yi értékek-

(6)y = A x

bõl képzett vektor, az n×m A mátrix elemei

a meghatározandó x vektor pedig a τj értékekhez

Aij = exp
⎛
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

−
ti

τ j

,

tartozó amplitúdókat tartalmazza.
A fenti, átfogalmazott probléma numerikusan rend-

kívül könnyen és gyorsan megoldható, jelen formá-
jában azonban még használhatatlan. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy a (6) egyenletrendszernek csak m = n
esetben van egyértelmû megoldása. Ez egyrészt m
értékét – amit pedig kellõen nagynak szeretnénk ven-
ni – feleslegesen korlátozza. Másrészt e megoldásnál
még erõsebben jelentkezik a (2) probléma, mint az
(5) illesztésnél, így eredményül általában teljesen ér-
telmetlen, zajszerû megoldást kapunk.

Vegyük észre azonban, hogy ezzel a modellel kissé
túllõttünk a célon! Ugyanis megengedtük, hogy nagy-
számú τj járuljon hozzá a kísérleti adatok modellezé-
séhez, de azt nem gondoltuk komolyan, hogy tényle-
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gesen mindegyik hozzá is fog járulni. Ellenkezõleg, a

6. ábra. Vizes oldatban mért FAD fluoreszcenciakinetikák multitask
analízise hierarchikus Bayes-modell alapján. Az eredményül kapott
idõállandók (a) és a hozzájuk tartozó spektrumok (b) különbözõ
hullámhosszokon.
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legtöbb esetben elõzetesen azt várjuk, hogy a kísérleti
adatok mégiscsak leírhatók néhány exponenciális
taggal. De melyikkel a sok közül? A problémát ismét
átfogalmazva, a számunkra ideális modell megenged-
né az m > n (akár az m >> n ) esetet is, ami által a (6)
egyenletrendszer alulhatározottá válna, ennek ellené-
re lenne egyértelmû megoldása, ráadásul olyan,
amelyben a legtöbb amplitúdó értéke zérus, kivéve
néhány valóban domináns tagot, anélkül, hogy elõre
megmondanánk, melyek ezek.

Szerencsére e furcsának tûnõ igénnyel nem va-
gyunk egyedül. Az utóbbi években az alkalmazott
matematika egy új ága jött létre, amely a „tömörített
érzékelés”-nek fordítható compressed sensing meg-
közelítési módszeren alapul. Ennek célja pedig ép-
pen az, hogy alulhatározott egyenletrendszerek sok
zérust tartalmazó (ritka, sparse) megoldását keresse.
(Közismert igény például, hogy olyan kodeket talál-
junk, amellyel egy videó a lehetõ legritkább adatsor-
ral legyen reprezentálható, ami azonos a nagyfokú

tömöríthetõséggel.) A részletesség igénye nélkül az
alábbiakban néhány ilyen módszert mutatunk be.

Egy igen elegáns és meglepõ tétel [5] értelmében a
legtöbb A mátrixra a

kifejezés minimalizálásával nyert x jól megközelíti a

(7)n

i = 1

⎛
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

yi −
m

j = 1

Aij xj

2

λ
m

j = 1

xj

legritkább megoldást. A kifejezés elsõ tagja megfelel
a legkisebb négyzetek értelmében vett (6) egyenlet-
nek, a ritkaságot a második tag biztosítja. A λ para-
méterrel állítható be az illesztés jósága és a ritkaság
mértéke közötti egyensúly. Saját vizsgálataink [6]
szerint a (7) formula minimalizálásán alapuló BPDN
vagy LASSO nevû optimalizálási eljárás igen alkal-
mas a többkomponensû fluoreszcenciakinetikák
analízisére.

A lineáris egyenletrendszerek ritka megoldásai a
Bayes-féle valószínûségelmélet alapján is jól közelít-
hetõk. E módszer lényege, hogy x elemeit valószínû-
ségi változóknak tekintjük, amelyekhez valamely
meggondolás alapján egy elõzetes (prior) eloszlást
rendelünk. Az adatokkal való összehasonlítás ered-
ményeként – az azokat terhelõ zaj megfelelõ modelle-
zésével – megkapjuk x végsõ értékeit. Megmutatható,
hogy egy megfelelõ (Laplace) prior választásával ez
az eljárás szintén a (7) kifejezéshez vezet [7].

A saját céljainkra eddig legjobban megfelelõ mód-
szer egy hierarchikus Bayes-modellen alapul, amely
multitask formában is alkalmazható [8], tehát alkalmas
például az összes hullámhosszon mért adat koherens
kiértékelésére. Az eljárást az FAD vizes oldatának
fluoreszcenciakinetikájára alkalmazva a 6.a ábrán
mutatott idõállandókat kapjuk a 6.b ábrán feltüntetett
amplitúdókkal. Látható, hogy a megoldás valóban
ritka, a különbözõ hullámhosszokhoz tartozó idõál-
landók közel azonosak, a megoldás mégis igen
komplex. A 3 ns-os idõállandó egyértelmûen a nyitott
konformációhoz rendelhetõ, a pikoszekundum-tarto-
mányba esõ három komponens pedig – feltehetõleg –
különbözõ zárt szerkezetekhez. A ~600 fs-os kompo-
nens amplitúdója kis hullámhosszokon pozitív, utána
negatív, ami egy spektrális eltolódásnak felel meg. Ez
azonosítható az 1. ábrán mutatott vibrációs relaxáció-
nak megfelelõ Stokes-eltolódással.

Hofmeister-effektus, nem csak
makromolekulákon

Az FAD fluoreszcenciakinetikájának komponensei
és a molekula konformációs állapotai között fennál-
ló szoros kapcsolat lehetõvé teszi, hogy ezen a mo-
lekulán tanulmányozzuk a Hofmeister-effektust [9].
E 19. század végén felfedezett jelenség lényege,
hogy az anionok egy csoportja (kozmotrópok) nagy
koncentrációban – a zárt konformációs állapotok
elõsegítésével – növeli a fehérjék és egyéb makro-
molekulák aggregációs hajlamát. Egy kaotrópoknak
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nevezett másik csoport éppen ellenkezõ hatású. A

7. ábra. Hofmeister-effektus az FAD molekulán. a) Fluoreszcencia-
kinetikák 530 nm-en különbözõ Hofmeister-sók jelenlétében. b) A
leggyorsabb és leglassabb kinetikához tartozó komponensek relatív
súlyai.
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hatás iránya és mértéke szerint az anionok az alább
sorba rendezhetõk:

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

− > SCN−

kozmotrópok kaotrópok

A jelenség pontos fiziko-kémiai háttere máig tisztázat-
lan. Célszerûnek találtuk tehát, hogy az effektust a kis
méretû FAD-molekulán – amelyen a fluoreszcenciaki-
netikai kísérletek mellett molekuladinamikai/kvan-
tummechanikai számítások is elvégezhetõk – is kimu-
tassuk. A 7.a ábrán az 530 nm-en mért FAD fluoresz-
cenciakinetikák láthatók a só nélküli puffer, a semle-
ges NaCl, az erõsen kozmotróp NaF és az erõsen
kaotróp NaClO4 jelenlétében (pH = 7,0, sókoncentrá-
ció 900 mM). Már e kinetikákból is nyilvánvalóan lát-
ható, hogy a pufferhez képest a kozmotróp ion jelen-
léte csökkentette, a kaotrópé pedig növelte a lassú
komponens arányát. Az elõzõ fejezetben bemutatott
analízis eredményei ezt még inkább alátámasztják
(7.b ábra ). Tökéletes összhangban a Hofmeister-ef-
fektustól várható hatással a nyílt konformációhoz ren-
delhetõ 3 ns idõállandójú komponens súlya NaClO4-
ban kétszerese a NaF-ban mutatott értéknek, miköz-
ben a két szélsõ esethez tartozó idõállandók gyakor-
latilag változatlanok maradtak.
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2017. augusztus 25-én megtartották az ELI-ALPS elsõ tanártovábbképzését
A képzésre 23 középiskolai tanár érke-
zett, az ország 14 középiskolájából. Fõ-
ként matematika-fizika szakos tanárok,
de kémia- és biológiaszakosok is voltak
közöttük. A visszajelzések szerint a to-
vábbképzés sikeres volt, a résztvevõk
felfrissítették lézerekkel kapcsolatos
tudásukat és áttekintõ képet kaptak az
ELI-ALPS berendezéseirõl, kutatási irá-
nyairól és mûködésérõl. Az ELI-ALPS a
képzést évente tervezi megrendezni, és
keresi a lehetõséget, hogy akkreditált ta-
nártovábbképzésként hirdethessék meg.
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