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hogy a FAD redox állapotát a flavin gyűrű-
jéhez közel eső aminosav határozza meg (Bal-
land et al., 2009).  Kriptokrómokban ez egy 
aszpartát, a fotoliázban pedig egy aszparagin. 
Elsőként tehát létrehoztuk az N378D fotoliáz 
mutánst, amelynek esetében az aszparagint 
egy aszpartátra cseréltük. Ennek eredménye-
ként a FAD oxidált állapotba került, szemben 
a vad típusnál megfigyelt félig redukált álla-
pottal.

Tekintettel arra, hogy a fényabszorpciót 
követő elektrontranszfer kaszkád kevesebb 
mint 100 ps alatt megvalósul, vizsgálataink-
hoz tranziens abszorpciót és femtoszekundu-
mos lézereket – az impulzushossz tízezerszer 
rövidebb, mint a másodperc milliárdod része 

– használtunk. (Ez érthető, ha arra gondolunk, 

hogy ha egy gyorsan mozgó tárgyról akarunk 
fényképet készíteni, akkor a zársebességnek 
nagyon rövidnek kell lennie, hogy a kép ne 
legyen elmosódott).  

Tranziens abszorpciós méréseink azt mu-
tatták, hogy a mutáns fotoliáz – amelynek 
esetében az aminosavcsere oxidált állapotba 
vitte a FAD-t – fotociklusa jelentősen megvál-
tozott, és nagyon hasonló lett a kriptokró-
moknál megismert fotociklushoz. Ez gyakor-
latilag arra utal, hogy az FAD redox állapotá-
nak „kapcsolgatásával” megváltoztathatjuk a 
funkciót is.  

Kulcsszavak: flavin, FAD, elektrontranszfer, 
fotoliáz, kriptokróm, DNSjavítás, tranziens 
abszorpció, femtoszekundumos lézerek 
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A Fényszimpóziumban jeles hazai műhe-
lyek kutatói tartottak meghívott előadásokat. 
Az első előadásban Osvay Károly Az ELI-
ALPS lézeres kutatóközpont kutatási infra-
struktúráját mutatta be. Az európai Extreme 
Light Infrastructure (ELI) kutatóintézet há-
rom ország területén valósul meg más és más 
kutatási profillal. A szegedi ELI Attoszekun-
dumos Fényimpulzusok Intézete (ELI-
ALPS) célja az anyag szinte minden formájá-
ban (atomok, molekulák, plazmák, klaszterek 
stb.) lejátszódó ultragyors folyamatok feltér-
képezése, dinamikájának vizsgálata. Ehhez 
néhány optikai ciklusú, időben rendkívül, 
akár 10–18 másodperc rövidségű fényimpul-
zusokat állítanak elő az elektromágneses 
spekt rum széles tartományán, a THz-sugár-
zástól kezdve az infravörös és látható tartomá-
nyon keresztül a lágy és középkemény rönt-
genig. A négy fő lézerrendszer segítségével 10 
Hz–100 kHz ismétlési frekvenciával közvet-
lenül vagy közvetve előállított fényimpulzusok 
elsősorban alap-, illetve alkalmazott kutatások 
számára jelentenek majd nehezen nélkülöz-
hető forrásokat, ugyanakkor ipari kutatások 
számára is – korlátozott mértékig – igénybe 
vehetőek lesznek majd. A világon egyedülál-

3. Fényszimpózium  

A 2015-ös évet az ENSZ a Fény Nemzetközi 
Évének (International Year of Light and Light
based Technologies) nyilvánította. Az Európai 
Fizikai Társulat kezdeményezését az UNES-
CO is támogatta. A tudománynépszerűsítő 
programsorozat hazánkban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia támogatásával jött létre. 
A Fény Nemzetközi Éve Programbizottság 
elnöke Kroó Norbert akadémikus. A rendez-
vénysorozat fő komponensei a tudomány, az 
oktatás, az ipar, a művészet és a nemzetközi 
kapcsolatok, a tudomány területén szervezett 
programokhoz csatlakozott a Magyar Biofi-
zikai Társaság 25. jubileumi kongresszusa is. 
Ugyancsak a Fény Éve program keretében, a 
kongresszus részeként középiskolások számá-
ra rendezett különleges „fénykurzus” nyújtott 
alkalmat arra, hogy a fény fizikáját és biofizi-
káját közelebbről is megismerhessék a részt-
vevők egyrészt ismeretterjesztő előadás, más-
részt közvetlen laborgyakorlatok és be mutató 
során. Mártonfalvi Zsolt és Somkuti Judit az 
emissziós spektroszkópiát, Bőcskei-Antal 
Barnabás az abszorpciós spektroszkópiát, 
Agócs Gergely a fénymikroszkópok működé-
sét, Veres Dániel pedig a szem optikáját is-
mertette meg az érdeklődőkkel.
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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.

Málnási-Csizmadia – Rauscher • A molekuláris rezgések…
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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-


