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tudod-e?
 

2014. évi Nobel-díjasok 

Minden év október elején teszi közzé a Nobel-bizottság a Nobel-díjakat elnyerő 
személyek nevét. A díjátadás december 10-én a díj alapítójának, Nobel Alfrednek elhalá-
lozása napján a svéd király jelenlétében történik.  

Ez évben október 6-án történt az el-
ső bejelentés: az Orvosi-Élettani No-
bel-díjat megosztva John O´Keefe, May-

Britt Moser és Edvard Moser „az agy hely-
zet-meghatározó sejtjeinek felfedezésé-
ért‖ nyerték el. 

John O´Keefe (ír bevándorlók gyer-
mekeként 1939-ben New Yorkban szüle-
tett, amerikai tanulmányai után London-
ban telepedett le). Már tanulmányai alatt 

 

 
 John O´Keefe May-Britt Moser  Edvard Moser  

kidolgozott egy technikát, amivel mérni tudta a szabadon mozgó patkányok agyában az 
egyes idegsejtek aktivitását. 1971-ben azt észlelte, hogy az agy hippokampusz nevű terü-
letén lévő egy bizonyos típusú idegsejt mindig aktiválódik, amikor a patkány a szoba egy 
bizonyos helyén van. Más helyeken viszont más sejtek aktiválódnak. O’ Keefe azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy ezek a „helyérzékelő sejtek‖ kialakítják a szoba térképét. 

Azt is megjósolta, hogy létezniük kell olyan sejteknek, melyek az irányt és távolságot 
kódolják be. Későbbi kutatások során tanítványai igazolták elmélete helyességét. 

May-Britt Moser és Edvard Moser norvég házaspár, akik posztdoktori ösztöndíjjal 
J.O’Keefe mellett dolgoztak, meghatározták az idegsejtek egy másik típusát is, amelyet 
„rácssejteknek‖ neveztek el (2005.). Ezek egy koordináta-rendszert generálnak, és lehe-
tővé teszik a pontos helyrögzítést és az útvonal megtalálását. Patkánykísérletekkel iga-
zolták, hogy hogyan teszik lehetővé a helyérzékelő sejtek és a rácssejtek a helymeg-
határozást és a navigációt. 

Megállapították, hogy a rácssejtek és néhány más sejtje az agynak, melyek a fej moz-
gásának irányát és a szoba határait érzékelik, alkotják azt a hálózatot, amely lehetővé te-
szi az állat tájékozódását és mozgását a térben. Feltételezik, hogy az emberi agyban is 
ugyanilyen módon működő „agyi GPS‖ biztosítja a tájékozódást. Felfedezésük azt tisz-
tázza, hogy hogyan készít térképet az agy a bennünket körülvevő térről, és hogyan talál-
juk meg az utunkat egy összetett környezetben. 

 

A Fizikai Nobel-díjat három japán kutató, Akaszaki Iszamu, Amano Hirosi és 
Nakamura Sudzsi kapta a kékfény-kibocsátó dióda, közismertebb nevén a kék LED fel-
fedezéséért. A bizottság indoklása szerint a három tudós 20 évvel ezelőtt felfedezett egy 
energiatakarékos és környezetbarát fényforrást, amellyel teljesen új módon nyerhető fe-
hér fény. „Míg az izzólámpák a 20. század fényforrásai voltak, a 21. századot a LED-es 
lámpák árasztják el fénnyel‖ a közlemény szerint.  
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Akaszaki Iszamu 1929. ja-
nuár 30-án született Csiranban. 
1952-ben a kiotói egyetemen 
szerzett diplomát, 1964-ben a 
Nagojai Egyetemen doktorált, 
ahol tanárként dolgozott 
nyugalombavonulásáig. A 
LED-technológiát az 1960-as 
évek óta kutatja. 2009-ben 
megkapta a rangos Kiotó-díjat.  

 
Akaszaki Iszamu    Nakamura Sudzsi    Amano Hirosi  

Nakamura Sudzsi 1954. május 22-én született Ikatában. Tanulmányait a Tokusimai 
Egyetemen végezte, a Nichia vállalatnál kezdett dolgozni, 1993-tól ő vezette a cég kuta-
tási részlegét. A kék LED mellett számos más fejlesztésben vett részt, több mint száz 
szabadalom fűződik a nevéhez. 1999-től a Kaliforniai Egyetem Santa Barbara-i intéz-
ményének tanára.  

Amano Hirosi 1960. szeptember 11-én született Hamamacuban. Tanulmányait a 
Nagoja Egyetemen végezte, 1992-ig az intézmény kutatója volt, aztán a Meidzso Egye-
temen kezdett tanítani. 2010-ben visszatért a Nagojai Egyetemre. 1982-ben kezdett 
Akaszaki Iszamu mellett dolgozni.  

A ragyogó fehér fényt kibocsátó LED-es lámpák a leghosszabb élettartamúak (100 
ezer óra, míg a lumineszcens fényforrásoké 10 ezer, az izzólámpák élettartama pedig 
csak ezer óra). Az eddig ismert fényforrások közül az energiatakarékosságuk a legjobb, 
fényhasznosításuk (a fényáram és fényforrás által felvett teljesítmény hányadosa) eléri a 
300 lumen/wattot. Ez 16 izzólámpa vagy 70 fluoreszcens lámpa fényhasznosításával 
egyenértékű. Mivel a világ villamosenergia-felhasználásának negyedét világításra fordít-
ják, a LED-es lámpák elterjedése segít megóvni a Föld erőforrásait.  

 

Az idei Kémiai Nobel-díjat a nanoszkópia területén elért eredményeiért három, 
nem kémikus, hanem fizikus-matematikus tudós kapta megosztva: Eric Betzig, William 
E. Moerner és Stefan Hell. Az elismerést olyan új módszerek fejlesztéséért nyerték el, 
amelyekkel bepillanthatunk az élő anyag szerkezetébe és működésébe. Vizsgálhatóvá 
tették az élő szervezetek legapróbb alkotóelemeinek működését. A három kutató mun-
kája nyomán született meg a nanoszkópia, amely ahhoz hasonló áttörést jelent a bioló-
giában és kémiában, mint amilyent a Hubble-űrtávcső hozott a csillagászatban. 

A fénymikroszkópok felbontásának elméleti határát már 1873-ban E. Abbe fizikus 
megállapította, azon felismerése alapján, hogy a fényelhajlás miatt nem vizsgálhatók 
olyan apró részletek, melyek összemérhetőek a látható fény hullámhosszának legfel-
jebb felével, vagyis nagyjából 0,2 mikrométeresnél kisebbek. Ezzel az állati sejtek egyes 
részei még kivehetőek, azonban a baktériumok, a vírusok világa, vagy sejtek kémiai al-
kotóelemei megkülönböztethetetlenek. 

Mivel a fényelhajlás mértéke a megvilágító ―fény‖ hullámhosszával arányos, vagyis 
ha rövidebb hullámhosszú fényt (illetve az anyag kvantummechanikai hullám természe-
te miatt akár részecskéket pl. az elektronmikroszkópnál: elektronok) használnak világí-
tásra, pontosabb részleteket kapnak. A rövidebb hullámhossz azonban nagyobb energi-
át jelent. Ha a mintát nem készítik elő megfelelőképpen, ezzel az erősebb „lámpával‖ az 
szétbombázódik, eredeti szerkezete megfigyelhetetlenné válik. Így hát, ha egy sejtet sze-
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retnének vizsgálni, azt rögzítve biztosítani, merevíteni kell (vízelvonás, lefagyasztás, 
fémgőzölés), ami számára a halál különféle formáit jelenti, működésre képtelenné válik.  

A kutatók a sejt különféle részeinek vizsgálatára már régóta használnak fluoreszcens 
(vagyis megvilágításra fénykibocsátással válaszoló) molekulákat, melyeket úgy terveznek 
meg, hogy a vizsgált minta kívánt részeihez kapcsolódjanak, illetve, genetikai módosí-
tással elérik, hogy maga a sejt állítsa elő őket (így szokták vizsgálni újonnan beépített 
gének kifejeződését is). Ezek a módszerek alkalmasak élő sejtek működésének valós ide-
jű vizsgálatára, azonban az Abbe-határ miatt a finomabb részletek – például a fehérjék 
elrendeződése egy sejtmembrán mentén, vagy a DNS összegabalyodott szálai – nem ki-
vehetők fénymikroszkóppal. 

Az idei kémiai Nobel-díj mindhárom díjazottja ilyen, fluoreszcens molekulákkal jelölt 
sejteket vizsgált. Stefan Hell azt a kérdést tette fel, hogy mi lenne, ha egy, a vizsgált sejthez 
képest hatalmas lámpa helyett inkább egy kicsiny „zseblámpával‖ vizsgálná végig a mintát? 
A kapott módszer az STED (simulated emission depletion) mikroszkópia, melyben egy 
kicsiny érzékelő nanométeres felbontású rács mentén haladva pásztázza végig a mintát, és 
egy ügyesen kialakított, arra a rácspontra koncentrált lézernyalábbal követi a fluoreszcens 
molekulát. 

 
 

 
© Johan Jarnestad The Royal Swedish Academy of Sciences  

 
 
A másik két díjazottnak egész más irányból sikerült áttörnie az Abbe-határt. W. E. 

Moerner felfedezett egy olyan fehérjét, mely megfelelő hullámhosszú fénnyel rövid fel-
villanásra bírható, majd miután fénye elhalványult, csak egy másik hullámhosszú fénnyel 
hozható az eredeti állapotába - addig viszont hiába kap újabb impulzust, nem fog világí-
tani Az új mikroszkópos módszerhez szükség volt Eric Betzig zseniális ötletére is. Az 
amerikai kutató a sejt vizsgált részeihez némi génmódosítással hozzákötötte Moerner ki-
be kapcsolható világító fehérjéjét. Ezután a sejtet igen gyenge fénnyel világította meg, 
így a kevés beérkező foton csak néhány fluoreszcens fehérjemolekulát villantott fel. A 
fény erősségét meg lehetett úgy választani, hogy a pillanatfelvételeken két felvillanó 
pont átlagosan jóval távolabb legyen egymástól az Abbe-féle 0,2 mikrométernél, így 
pontos képet kaptak elhelyezkedésükről. Mivel a fehérjék innentől „kikapcsolódtak‖, 
nem kellett mást tenni, mint kombinálni a megvilágításokkal kapott pillanatfelvételeket, 
és a gyenge fény hatására elszórtan felvillanó fluoreszcens fehérjékről készített pillanat-
képekből áll össze a nagy felbontású kép. 
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Ezekkel a módszerekkel, melyeket a Nobel-díjas kutatók az elmúlt évek során gya-
korlati eljárásokká fejlesztettek, valós időben tanulmányozhatók olyan kulcsfontosságú 
sejtfolyamatok, mint például a genetikai információ átírása (transzkripció), a fehérjék 
magasabbrendű szerkezetének kialakulása, vagy éppen az agyi idegsejtek szerkezetének 
változása a tanulási folyamatokban. 

A „szuperrezolúciós mik-
roszkópos technológia‖ névvel 
ismertté vált eljárás lehetővé teszi 
az élő sejteken belül az egyes 
molekulák valós idejű megfigye-
lését, látható az idegsejtek közötti 
szinapszisok képződése, vagy 
hogy miként alakulnak ki a pato-
lógiás fehérje-elváltozások olyan 
betegségekben, mint az Alzhei-
mer-, a Parkinson- , a Hunting-
ton-kór. vagy hogy miként visel-
kednek a sejteken belül a vírusok. 

 

 
Stefan W. Hell    Eric Betzig    William E. Moerner 

Eric Betzig 1960-ban született Ann Arborban (Michigan). A Kaliforniai Műszaki 
Egyetemen (Caltech) és a Cornell Egyetemen tanult, fizikus diplomát szerezve. Diplo-
mamunkáját a fénymikroszkópiában áttörést jelentő közeli téroptika nevű módszer ki-
fejlesztéséről írta. A technológia gyakorlati felhasználási lehetőségeit kutatta, köztük az 
adattárolást, a félvezetős spektroszkópiát és a szuperrezolúciós fluoreszcens képalkotást 
a sejtekről. Ma a Howard Hughes Orvosi Kutatóintézet vezető munkatársa, biológiai 
célú optikai képalkotási technológiák kifejlesztésével foglalkozik.  

William E. Moerner 1953-ban született a kaliforniai Pleasantonben. A St. Louis-i Was-
hington Egyetemen matematikus és fizikus képesítést nyert, a Cornell Egyetemen dokto-
rált. 1981 és 1995 között az IBM kutatási részlegének volt a tagja. 1998 óta a Stanford 
Egyetem kutatója, fizikai kémiával/kémiai fizikával, többek közt a sejteken belüli moleku-
lák távoli és közeli téroptikai képalkotásával és spektroszkópiával, a sejtek háromdimenzi-
ós szuperrezolúciós képalkotását szolgáló módszerekkel, valamint a fény és az anyag kö-
zötti fokozott interakciókat előidéző nanoantennák kifejlesztésével foglalkozik.  

Stefan W. Hell 1962-ben született hazánkban, Aradon. Gyermekkorában a szentannai 
általános iskolában tanult, majd Temesváron a németgimnázium IX. osztályba iratko-
zott az 1977/78-as tanévben. A második félévben szüleivel Németországba emigrált. 
1990-ben a Heidelbergi Egyetemen doktorált. 1991 és 1993 között Heidelbergben, az 
Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumban dolgozott, majd finnországi egyetemen 
(Turku) és Oxfordban kutatott. 1997-ben a göttingeni Max Planck Biofizikai Kémiai In-
tézetbe került, aminek 2002 óta az igazgatója. E mellett kísérleti fizikát tanít a Göttinge-
ni Egyetemen, elméleti fizikát a Heidelbergi Egyetemen, ahol 2003 óta vezeti a német 
rákkutatási központ nagyfelbontású optikai mikroszkópiával foglalkozó részlegét is.  

 
M.E. 

 

 




