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Nyilatkozom, hogy az idegen nyelvű összefoglalót angol nyelven szeretném megtartani. 

 

1. Automatizált mikroszkópokkal végzett kísérleteinkben élő sejteket vizsgáltunk. 

Kifejlesztettünk a célnak leginkább megfelelő mikroszkóp inkubátorokat, melyeket 

szabadalmaztattunk. Saját programot fejlesztettünk a mikroszkóp és a kiegészítő 

berendezések time-lapse kísérletekben történő automatikus vezérléséhez. 

 

2. A sejtmag oszcilláló mozgásának hátterét mikrofabrikált biokémiai bevonatokon kutattuk. 

Amellett érveltünk, hogy a sejtmag oszcillációját a mikrotubulus-dinamika hajtja úgy, hogy a 

sejtmagra ható erő iránya a centroszóma, azaz a mikrotubulusok központjának a sejtmaghoz 

képesti pozíciójával változik. Módszerünk a sejtmag vándorlásának fő ismérveit megőrizve 

képes nagyszámú egyedi sejt szisztematikus vizsgálatára. Kísérleteink elsőként mutatták, hogy 

pusztán a sejtek alakjának befolyásolásával oszcilláló sejtmagmozgást lehet kiváltani emlős 

sejtekben. 

 

3. Vizsgáltuk a miozin-II-es motorfehérje gátlásának a sejtek alakjára és a sejtmag mozgására 

kifejtett hatását. Meglepő módon ahelyett, hogy a miozin-II-t gátló blebbisztatin csökkentette 

volna a magmozgást, elnyúlt, bipoláris sejtalakot váltott ki, és fokozta a sejtmagok mozgását. 

GFP-centrin segítségével jelöltük meg fluoreszcensen a centroszómát, és azt láttuk, hogy 

miozin-II aktivitás mellett a centroszóma rendszerint lemarad a sejtmag mögött, míg ennek 

híján megelőzi a sejtmagot. 

 

4. Rögzítettük nagyszámú (aranyhal pikkelyéből származó) keratocita sejt kollektív mozgását. 

Ezek a szöveti sejtek a halakhoz, madarakhoz vagy marhacsordákhoz hasonló módon rajokba 

rendeződve mozogtak. A sejtek sűrűségét, azaz az adott területre jutó sejtek számát növelve 

a rendezetlenből rendezett fázisba történő kinetikus fázisátalakulást figyeltünk meg. A kritikus 

sűrűség közelében komplex kép alakul ki egymással kölcsönható sejtcsoportokkal. A kísérletek 

alapján felépítettünk egy pusztán rövid távú kölcsönhatásra alapuló szimulációs modellt, 

amely folytonos fázisátalakulást mutatott a rendezett fázisba. Mikrofabrikált arénákban 

látványosan örvénylő kollektív sejtmozgást figyeltünk meg, melyet a szimulációk is 

reprodukáltak. 

 

5. Kiterjedt, 3-dimenziós minták vizsgálatához egy új szelektív sík megvilágítású mikroszkópot 

(SPIM-et) fejlesztettünk, amely hengerlencse helyett diffrakciós optikával állítja elő a vékony 

fénysíkot. Az elrendezés egyik előnye, hogy nem kell a minta közvetlen közelébe helyezni a 

megvilágító egységet, ami egyébként erősen limitálja az eszköz alkalmazhatóságát. Emellett 

rendkívüli módon leegyszerűsödik a SPIM-ekben szokásos bonyolult megvilágító rendszer, 

ezáltal a hibaforrások száma és a berendezés költsége is jelentősen csökken.  Az általunk 

fejlesztett eszköz érdemben javította a 3-dimenziós mintákról készült fluoreszcens képet a 

szokásos epifluoreszcens megvilágítással összevetve. 

 



 

6. Megmutattuk, hogy a fluoreszcens és a jelöletlen sejtek is automatikusan detektálhatók 

mikroszkóp és számítógépes látás (computer vision) segítségével Petri csészében, és ezt 

követően egyenként izolálhatóak egy számítógép-vezérelt mikropipettával. Módszerünk 

rutinszerűen és nagy szelektivitással alkalmazható FACS-ként egészen az egyedi sejtek 

szintjéig. A mikropipettában és körülötte a Petri csészében kialakuló folyadékáramlás 

számítógépes szimulációja megerősítette a kísérletileg tapasztalt válogatási hatékonyságot és 

a normál FACS-hoz hasonló mértékű sejtkárosító kockázatot.  

 

7. Az egyedi sejtek automatizált manipulációja és válogatása komoly kihívást jelent, ha a további 

vizsgálatok, például DNS vagy RNS szekvenálás ép sejteket kívánnak meg. Számítógép-vezérelt 

mikroszkópot és mikropipettát használtunk, hogy 80 db PCR (polymerase chain reaction) 

műanyag csövet egyedi sejtekkel töltsünk fel egy működési ciklus alatt. A Laplace nyomás 

következtében csak egy kritikus nyomás fölött kezd a folyadék a mikropipettából kifolyni, ami 

megakadályozza a csepp térfogatának pontos szabályzását a mikroliter alatti tartományban.  

Találtunk egy anomális nyomást, ami hozzáadódik a Laplace nyomáshoz. Ezt a csepp 

párolgásának tulajdonítjuk. A kritikus cseppentési nyomás problémáját gyors folyadékszelepek 

egymás utáni, milliszekundumos pontossággal időzített nyitásával oldottuk meg. Az egyedi 

sejteket parányi cseppekben tettük le. A sejtek adhéziós erejét a manipulációk sikere 

érdekében hangoltuk, így nem volt szükség a sejteket csapdázó mikrostruktúrákra sem.  

 

8. Az inverz mikroszkópra épített számítógép-vezérelt mikropipettát bevetettük egyedi sejtek 

specifikus makromolekulákkal való kölcsönhatásának vizsgálatára. A mikropipettában 

kialakuló áramlás számítógépes szimulációja segítségével kiszámoltuk a célzott sejtekre ható 

hidrodinamikai emelő erő becsült értékét. A felületre kitapadt sejtek adhéziós erejét nagy 

pontossággal tudtuk mérni úgy, hogy többször egymás után, egyre nagyobb vákuum mellett 

próbáltuk felkapni a pipetta alá pozícionált vizsgálandó sejtet. Az általunk bevezetett 

módszerrel rövid idő, ~30 perc alatt több száz sejtet mértünk le egyenként. Azt találtuk, hogy 

az emberi primer (vérből preparált) monociták kevésbé tapadnak a fibrinogénhez, mint az in 

vitro körülmények közt differenciáltatott leszármazottaik: a makrofágok és dendritikus sejtek. 

Kísérleteink felfedtek egy a fibrinogénhez erősen kitapadó sejtpopulációt, amely megjelenik a 

makrofágokban, még jelentősebb hányadát teszi ki a dendritikus sejteknek, de hiányzik a 

monociták közül. 

 


