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Mi egy narancsszínű fehérjét választottuk 
(LSS-mOrange), amely ráadásul annyira sta-
bil, hogy a sejten kívül, kísérleti körülmények 
között is napokig megőrzi natív formáját.

Mit tapasztaltunk a kísérlet során? Az 
infravörös besugárzás megnövelte a narancs 
színű fehérjénk fluoreszcenciáját, ezzel jelez-
ve, hogy a fehérje szerkezete megváltozott. Az 
új szerkezet csak a besugárzás ideje alatt volt 
stabil, a besugárzás megszüntetésekor a szer-
kezet visszaalakult, melyet a fluoreszcencia 
csökkenése jelzett. Ismételt besugárzásra is-
mét kialakult a módosult szerkezet, amely 
bizonyítja, hogy a fehérje mindvégig funkci-
onált, nem egy természetellenes, visszafordít-
hatatlan folyamatot indítottunk el a rezgések 
gerjesztésével. Ezzel az áttöréssel a fenti számí-
tógépes kísérletünket a valóságban igazol tuk, 
bebizonyítottuk, hogy az infravörös frekven-
ciákra rezonáló molekuláris rezgések a fehér-
jében képesek nagyléptékű szerkezetváltozást 
előidézni, így meghatározó sze repük lehet az 
enzimek mozgatásában, működtetésében.

 A felfedezett jelenség különlegessége, 
hogy az infravörös besugárzás frekvenciájától 
függ a szerkezetváltozás hatékonysága, így 
valószínűsíthető, hogy a molekuláris rezgé-
seknek speciális szerepük van ebben a szerke-
zetváltozásban. Szkeptikusok mondhatnák, 
hogy az infravörös sugarak melegítő hatása 
régóta ismert, és a melegedéstől mozgó enzim 
egyáltalán nem újdonság. Ellenőriztük azon-
ban, hogy irányított infravörös besugárzás 
nélkül, kizárólag melegítéssel nem váltható ki 
ez a jellegzetes szerkezetváltozás, ami a fluo-
reszcencia emelkedésével jár. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a molekuláris 
rezgések befolyásolásával sikerült közvetlenül 
beavatkoznunk egy fehérje mozgásába, mű-
ködésébe. Valószínűsíthető, hogy ezeknek a 
rezgéseknek alapvető szerepük van abban, 
hogy hatékonyan működnek az enzimek. 
Szerepük lehet például abban, hogy közvetí-
tenek az enzim távoli pontjai között, illetve 
ezeknek a rezgéseknek a mintázatában lehet 
különbség, amikor látszólag egyforma szer-
kezetű enzimek vagy gyógyszerek eltérően 
viselkednek. Felfedezésünk új irányokat nyit-
hat az enzimek vizsgálatában. A rezgések ta-
nulmányozásával és figyelembevételükkel 
jobb gyógyszerek és hatékonyabb mesterséges 
enzimek fejleszthetők.

A kutatásainkat az egzotikus fluoreszcens 
fehérjék mellett a jövőben első lépésben ki-
terjesztjük az emberi szervezetben kulcsfon-
tosságú membránfehérjékre és ioncsatornák-
ra. Ezek a fehérjék szabályozzák a sejt és a 
külvilág összeköttetését, kulcsszerepük van a 
sejtek közötti kommunikációban és idegi 
ingerületátvitelben. Mivel kísérletünkben az 
infravörös besugárzásra kialakuló elektromos 
térerő változások hasonlítanak a szervezetünk 
sejtjeit határoló membránokban kialakuló 
elektromos térerő változásokhoz, így közelebb 
kerülhetünk annak megértéséhez, hogy a 
sejteink életében mi a szerepük a most felfe-
dezett, enzimeket működtető molekuláris 
rezgéseknek.

Kulcsszavak: fehérjedinamika, enzimműködés, 
molekuláris rezgések, infravörös spektroszkópia, 
konformációváltozás
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Az agykutatás egyik alapvető kérdése, hogy 
az egyes szinapszisokban előforduló jelátvivő 
fehérjék elhelyezkedése, sűrűsége hogyan 
befolyásolja a szinaptikus kapcsolatok kvalita-
tív és kvantitatív tulajdonságait. A szinapti kus 
működés hátterében rejlő molekuláris folya-
matok megértésének azonban jelenleg is 
számos módszertani korlátja van, mint példá-
ul a fénymikroszkópia felbontásának korlá-
tossága. Jelen munkában a STORM szuperfel-
bontású mikroszkópiát kombináltuk kon fo-
kális képalkotással és patchclamp elektrofi-
ziológiával, hogy egy azonosított sejtben egy 
célfehérje nanométeres pontossággal mért 
eloszlását korrelálni tudjuk annak fiziológiai 
és anatómiai tulajdonságaival. Az egyedi 
idegsejteket az élettani elvezetés alatt bioci-
tinnel töltöttük fel, majd konfokális mikro-

szkópiával vizualizáltuk az idegvégződéseket 
és a CB1-receptorok lokalizációját STORM-
mikroszkópiával 20–30 nm laterális és 40–60 
nm axiális pontossággal határoztuk meg. 
Vé gül a konfokális képek és a STORM-képek 
korrelált vizsgálatának megkönnyítésére ki-
fejlesztettük a VividSTORM szabadon hozzá-
férhető szoftvereszközt.

A fénymikroszkópia az élettudományok, 
így az idegtudományok egyik legfontosabb 
és legszélesebb körben elterjedt vizsgála ti 
módszere. Nagyon régen ismert, hogy a fény 
hullámtermészete miatt ez a módszer korláto-
zott felbontású képalkotást tesz csak lehetővé. 
Ernst Abbe 1873-ban pub likált számításai 
szerint ez a felbontási határ kb. 200 nm XY 
és 500 nm Z irányban. A szi naptikus kap-
csolat kutatásában például ez a korlát jelentős 
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nehézséget okoz, hiszen a transzmitter veziku-
lák jellemző mérete 40 nm-es, vagy például 
egy pre- és egy posztszi naptikus fehérje távol-
sága a 30 nm-es nagyság rendbe esik. Az utób-
bi tíz évben olyan fény mikroszkópos techni-
kák jelentek meg, melyek különböző mód-
szerekkel áttörik a dif rakciólimitált felbon-
tási határt, így biztosítva újabb lehetőségeket 
az élettudományi alkalmazásokra. 

A terület fontosságát jelzi, hogy 2014-ben 
három olyan kutató kapta meg a kémiai No-
bel-díjat, akik két egymástól jelentősen eltérő 
szuperrezolúciós módszert fejlesztettek ki. 

Jelenleg három elterjedt módszer van, 
amely alkalmas a difrakciós határnál na-
gyobb felbontású képalkotásra, az egyedimo-
lekula-lokalizáción alapuló STORM és 
PALM (Eric Betzig, Xiaowei Zhuang, Mar-
cus Sauer); a STED (Stefan Hell) és a SIM 
(Mats Gustafsson). 

Az egyedimolekula-lokalizáción alapuló 
szuperfelbontású mikroszkópia már a nyolc-
vanas évektől rendelkezésre állt, de csak akkor 
működött, ha a látótérben olyan sűrűségben 
voltak a jelölések, hogy a pontátviteli függvé-
nyek nem voltak egymással átfedésben, mert 
így lehetőség nyílik arra, hogy az egyes pont-
szerűnek tekinthető fényforrások (például egy 
fluoreszcens kismolekula vagy kvantumpötty) 
képére egy görbét illesszünk (jellemző en 
Gauss-görbét), és ennek centroidját ve gyük 
lokalizációnak. Az így meghatározott lokali-
zációk pontossága elsősorban a fényfor rás 
által kibocsátott fotonoktól függ, és elérhető 
vele a néhány nanométeres felbontás is (pél-
dául FIONA). A biológiai mintákban a je-
lölések a legtöbb esetben olyan sűrűségűek, 
hogy az egyes fluoreszcens jelölések képei 
átfednek, így nem lehet a görbeillesztést elvé-
gezni. Ha a fluoreszcens fényforrásaink nem 
egyszerre világítanának, hanem csak egy kis 

részük, akkor lehetséges az egyedimolekula-
lokalizáció, majd egy következő felvételen 
megint csak egy kis részük, de már más jelö-
lések, akkor sok kép felvétele után lehetséges 
a szuperrezolúciós kép összeállítása. Ezt az 
alapelvet használja ki a PALM (Photoactivated 
Localization Microscopy), mely fluoreszcens 
fehérjéket, és a STORM (STochastic Optical 
Reconstruction Microscopy), mely fluoreszcens 
kismolekulákat használ ki-be kapcsolható 
fényforrásként. A képalkotás során először az 
összes fényforrás sötét, majd aktiváló megvi-
lágítás hatására egy kis részük bekapcsol, és a 
képkészítés után kikapcsolnak. Ezen fázisok 
sokszori ismétlése után, ami jellemzően ezer-
től néhány tízezer lépést jelent, 20–30 nano-
méteres laterális és 50–60 nanométeres axiális 
felbontású kép állítható elő. Az elektronmik-
roszkópiához képest az a nagy előnyük a 
fenti módszereknek, hogy a mintaelőkészítés 
jóval gyorsabb, akár élő sejteken is alkalmaz-
ható, és a többes jelölés is megoldható.

Az idegtudományok egyik nagyjelentő-
ségű felfedezése volt, hogy egyes szinapszisok-
ban a jól ismert anterográd irányú jelátvitel 
mellett megtalálható egy visszafelé működő 
(retrográd) információátvitel is. Ez a mecha-
nizmus igen fontos lehet szinaptikus túlmű-
ködés esetében (pl. epilepszia, isémiás stroke 
vagy neuropátiás fájdalom), amikor a poszt-
szinaptikus sejtnek egy negatív visszacsa tolás-
sal csökkenteni kellene a rá érkező beme netet. 

A kannabisztartalmú kábítószerek hatás-
mechanizmusának vizsgálata közben kiderült, 
hogy az indiai kender fő pszichoaktív ható-
anyaga, a Δ9-tetrahidrokannabinol (THC), 
egy G-fehérje-kapcsolt receptoron, a CB1 
kannabinoid receptoron keresztül fejti ki 
hatását, amely az idegvégződéseken található, 
és ott gátolja a neurotranszmitterek felszaba-
dulását. A CB1-receptor endogén ligandja, a 
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2-arachidonoil-glicerin pedig a posztszinapti-
kus sejtekből, de a preszinaptikus idegvégző-
dés aktivitásától függő módon szabadul fel. 
Az endokannabinoid rendszer tehát egy olyan 
retrográd jelátviteli rendszer, amely a kémiai 
szinapszisok működésének féken tartását va-
lósítja meg a negatív visszacsatolás elve 
alapján.

Annak ellenére, hogy az endokannabinoid 
rendszer az egyik legelterjedtebb szabályozó-
ja a szinaptikus jelátvitelnek, a működés 
pontos molekuláris mechanizmusa és a CB1-
receptorok eloszlásának sejttípusonkénti 
szabályozása még nem ismert. A pontosabb 
megértés érdekében olyan módszert kell alkal-
mazni, melyben a sejtek fiziológiai viselkedé-
sét, anatómiáját és a CB1-receptor nanoszko-
pikus eloszlását együtt lehet vizsgálni. Az en-
dokannabinoid rendszer működése a hippo-
kampális GABAerg szinapszisokban nagyon 
jól demonstrálható, melyeknek két fő CB1-et 
tartalmazó típusa van – a dendritikus és a ko-
sársejtek. A patch-clamp technika lehetőséget 
teremt egyetlen sejt elektrofiziológiai jellemzé-
sére, és jelölőanyaggal, esetünkben biocitinnel 
való feltöltésre túlélő egér agyszeletében. A 
jelölt sejt a fixálás után láthatóvá tehető fluo-
reszcens jelöléssel, és a teljes sejtről felvétel 
ké szíthető konfokális mikroszkóppal az ana-
tómiai jellemzéshez. A fixált agyszeletek újra-
metszése után a CB1-receptorok immun hisz-
tokémiai módszerrel jelölhetők. Mivel a 
metszetekben a biocitines feltöltés miatt lát-
hatóak azok a struktúrák, melyek a célsejthez 
tartoznak, a STORM szuperrezolúciós képal-
kotás elvégezhető specifikusan az adott sejt 
axonvégződésein, ahol a CB1-receptorok ta-
lálhatóak.

A konfokális kép alapján tehát azonosíta-
ni tudjuk azokat a STORM-lokalizációkat, 
melyek az adott célsejthez tartoznak. A 

konfokális rétegfelvétel sorozat egy voxel-in-
tenzitás jellegű adat, míg a STORM-kép 
egy szerűen csak lokalizációk sorozata koordi-
nátahármasokkal megadva, így teljesen külön-
böző modalitást képviselve. A két mo dalitás 
együttes kezelésére és a STORM-ada ton való 
mérések elvégzésére egy új szoftvert írtunk, a 
szabadon használható Vivid-STORM-ot. 

Az elektronmikroszkópiához képest nagy 
hátrány, hogy a STORM-ban speciális jelölés 
nélkül nem látható a sejtmembrán. Mivel a 
CB1-receptor a dendritikus és kosársejtekben 
nagyon nagy sűrűséggel található meg a 
membránban, az egy boutonhoz tartozó lo-
kalizációkra illesztett konvex burkolóval a 
membrán modellezhető. A szoftver segítsé-
gével számos analízis végezhető el, például a 
CB1-receptorok távolsága mérhető a memb-
ránon, azaz a konvex burkoló felszínén az 
aktív zónától, megkapható a boutonok tér-
fogata és felszíne, a lokalizációk klaszterezett-
sége, felszíni sűrűségeloszlás, valamint az 
internalizációs index is kiszámolható.

A kannabinoid jelátviteli rendszer tulaj-
donságai sejttípusfüggően megváltoznak 
egyes patofiziológiai folyamatokban. THC-
kezelés hatására például erősen csökken a 
retrográd kannabinoid rendszer hatásfoka a 
GABA-felszabadulásra, de ez nem igaz a 
glutamátra. Ennek molekuláris mechanizmu-
sa nem pontosan ismert, így egereket kezel-
tünk THC-val egy marihuánafogyasztónak 
megfelelő dózisban, hat és fél napon keresztül. 
A 3D STORM-képalkotás drámai (74%) 
CB1-receptorszám-csökkenést és megnöveke-
dett internalizációt mutatott a kosársejtek 
axonvégződésein. Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy a csökkent CB1-receptor-
mennyiség felelős a THC-bevitel után tapasz-
talható kannabinoid hatás csökkenéséért a 
GABA-áramokra. A receptorok visszatérésé-
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nek nyomon követésére megmértük a CB1-
szintet a THC megvonása után 11,5 nappal, 
amikor már teljesen visszatért a klasszikus 
kannabinoid viselkedés. Ennyi idő elteltével 
is még 35%-kal kevesebb receptor volt meg-
található a kezelt egerekben a kezeletlenhez 
képest, azonban hat hét után már nem volt 
kimutatható a különbség.

Az elektrofiziológiával kombinált korre-
lált konfokális és 3D-STORM szuperrezolú-
ciós mikroszkópia tehát egy gyors és hatékony 
módszer a sejttípus-specifikus nanoskálájú 
képalkotásra. A VividSTORM, python-ala-

pú, szabadon hozzáférhető és nyílt forráskó-
dú szoftverrel a különböző modalitások 
(konfokális, EPI fluoreszcens vagy elektron 
mikroszkópos és STORM) együtt kezelhetők, 
és különböző mérések végezhetők el. A nyílt 
kódnak köszönhetően könnyen továbbfej-
leszthető.

Kulcsszavak: szuperrezolúciós mikroszkópia, 
egyedi molekula lokalizáció,  STORM, korrela
tív konfokális és STORMmikroszkópia,  endo
kannabinoid rendszer, CB1receptor, marihuá
na, THC, elektrofiziológia
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teljes  egészében  a  fotoszintetikus  apparátus  
feldolgozóképességét  meghaladó mennyisé-
gű energiaelnyelés okozta fénystresszhez  köt-
 hető. Hideg Éva (Pécsi Tudományegyetem 
Növénybiológiai Tanszék) és munkatársai 
(MTA Szegedi Biológiai Központ) a szingulett 
oxigén hatásait tanulmányozzák laboratóri-
umi körülmények között a növényi sejtekbe 
juttatott mesterséges színanyagok segítségével. 
Kutatásaik alapján talán arra is választ kapha-
tunk, hogy hogyan képesek a növények a 
napsugárzás negatív hatásaival is megbirkózni.

A Nap ultraibolya (UV) sugárzása a ké-
miai, biokémiai folyamatok stimulálásában, 
valamint az élővilág evolúciójában is döntő 
szerepet játszott, illetve játszik. Földi körülmé-
nyek között a légkör oxigén-, valamint ózon-
tartalma – sőt, további légköri komponensek, 
mint például kén-dioxid, aeroszolok – jelentős 
mértékben védik az élővilágot a káros suga-
raktól. Bérces Attila (Semmelweis Egyetem 
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) és mun-
katársai egy asztrobiológiai kísérletsorozat 
(BEXUS-15 BioDos) keretében a földfelszín-
től 25 km távolságban vizsgálják a földfelszín-
re érkezőtől eltérő összetételű ultraibolya su-
gárzás hatásait az élet szempontjából alapvető-
en fontos molekulák, a nukleinsavak szer ke-

4. Bioenergetika és fotobiológia

A fénnyel – mint a földi élet egyik alapvető 
feltételével – kapcsolatos kutatások eredmé-
nyei hagyományosan helyet kapnak a Magyar 
Biofizikai Társaság kongresszusain.

Általánosan ismert, hogy a növények zöld 
színanyaga, a klorofill kialakulásához fényre 
van szükség, így a fénytől elzárt, föld alatti 
növényi részek nem tartalmaznak klorofillt. 
Bizonyos esetekben azonban a föld alatti, de 
a földfelszínhez közeli szöveti rétegekben is 
kimutatható klorofill a talaj árnyékoló hatá-
sa ellenére. Ennek okát vizsgálva Böddi Béla 
(ELTE Növényszervezettani Tanszék) és 
mun kacsoportja kiderítette, hogy a hajtás 
által elnyelt külső fény egy részét a hajtás 
fényvezetőként a talaj alatti rétegekbe vezeti, 
ahova a talajon keresztül nem juthatna fény. 
Ez a speciális körülmények között végbeme-
nő fotoszintézis számos újabb kérdést, nö-
vénybiológiai problémát vet fel, így például 
azt, hogy mi a föld alatti fotoszintézis szén-
dioxid-forrása, hogyan működik a színtestek 
működésének szabályozása stb. 

A napsugárzásnak a földi élet számára 
nélkülözhetetlen pozitív hatásai mellett azon-
ban károsító hatása is lehet. A növényekben 
megjelenő reaktív oxigénformák közül a 
szingulett oxigén (1O2) keletkezése szinte  
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