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A korai sejtbiológia felfedezések idővonala:
1590: Hans és Zacharias Janssen készítette el az első mikroszkópot.
1660: Marcello Malpighi (a „hisztológia atyja”) több lencséből álló mikroszkópot használt a
vörösvértestek, kapillárisok és számos alapvető szövettani vizsgálatokhoz.
1667: Robert Hooke műve a "Micrographia" megjelenik, bevezette a sejt (latinul cellula)
fogalmát.
1676: Antonie van Leeuwenhoek, a mikrobiológia alapítója, mikroszkópot használt a rovarok
és más élőlények megfigyelésére. Leeuwenhoek volt az első, aki megfigyelte a baktériumokat.
1831: Robert Brown, felfedezte a sejtek magját, polleneket vizsgált, lásd Brown mozgás.
1835: Felix Dujardin, mikroszkóppal vizsgálta a mikroorganizmusokat. Protoplazma fogalom
megalkotója, feltételezte, hogy az élő szervezet sejtek hálózatából épül fel.
1838: Matthias Schleiden kimutatta, hogy a növények is sejtekből állnak.
1839: Theodor Schwann felfedezte, hogy az élesztő kicsi növényszerű organizmusokból áll,
sejt elméletet általánosította az összes élőlényre: minden élő anyag sejtekből épül fel.
1858: Virchow Rudolf („modern patológia atyja”) mikroszkóppal megfigyelte a sejtosztódás
folyamatát, arra a következtetésre jutott, hogy az élő sejtek csak más élő sejtekből
származhatnak.
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A minta egyes pontjaiból érkező fénysugarak képpontok helyett koncentrikus körök formájában
jelennek meg a képsíkban, egyetlen tárgypont elhajlási képét Airy-korongnak nevezzük. Az
alsó ábrasorozaton egyetlen pont képét (Airy-korong, bal oldal); majd két, még éppen
egymástól megkülönböztethető Airy-korongot, illetve egymáshoz közeli, pontszerű tárgyak
képét lehet látni (középső), míg az utolsó, jobb oldali képen két, már nem felbontható,
egymással összefolyó Airy korong, ill. pontszerű tárgy képe látható.
Abbe képlet: két tárgypont közötti legkisebb távolság, az ún. feloldási határ, amelynél a két

tárgypont képe még éppen megkülönböztethető egymástól: d 
2 n sin
λ: a fény hullámhossza; n: a minta és az objektív közötti közeg törésmutatója; θ: az alkalmazott
objektív félnyílásszöge.
A fénymikroszkópok esetében az Abbe féle feloldási határ d = 200 nm körüli távolság, ami a
sejtek méreténél kisebb (1 μm-100 μm), de már nagyobb, mint a vírusok és fehérjékhez tipikus
mérete.
A felbontás növelése érdekében rövidebb hullámhosszúsági hullámok is használhatóak, pl.
elektronok az elektronmikroszkópos vizsgálathoz. A jobb oldalon található két képlet írja le
egyrészt egy adott tömegű és sebességű részecske de Broglie hullámhosszát, valamint egy
elektron adott V gyorsító feszültség melletti hullámhosszát, ami már atomi méretekkel is
összemérhető lehet, lehetővé téve nanostruktúrák feloldását is.
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A konvencionális fénymikroszkóp képalkotása során az objektív lencsével fókuszált fény
áthalad a mintán, okulár gyűjtőlencse segítségével pedig nagyított képet állít elő, lehetővé téve
a felhasználónak a tárgy nagyított képének a vizsgálatát. A fénymikroszkóp egyik előnye, az
egyszerű felépítése mellett, hogy élő sejtek vizsgálatára is alkalmas.
Az elektronmikroszkópok komponensei lényegesen különböznek a fénymikroszkóptól, de
képalkotási elveik mégis hasonlóak egymáshoz. A transzmissziós elektronmikroszkóp
(angolul: Transmission Electron Microscope, TEM) képalkotása során az elektronforrás
elektronnyalábot bocsát ki, amelyet a kondenzor lencse a mintára vetíti ki. Az elektronnyaláb
egyik része a minta elektronfelhőin szóródik, másik része a mintán való keresztülhaladása után
mágnese objektív lencse egy lumineszkáló ernyőre vetít ki két dimenzióban, lehetővé téve a
nm-es feloldás elérését is. A pásztázó elektronmikroszkópban (angolul: Scanning Electron
Microscope, SEM) a fókuszált elektronnyaláb pontról pontra végigpásztázza a minta felületét,
de nem a mintán áthaladó elektronokat detektálja, hanem a mintáról visszavert szekunder
elektronokat használja fel a kép előállításához, ezáltal a SEM képek a minta felületéről
szolgáltatnak információkat.
Az elektronok (de Broglie) hullámhossza rövidebb, mint a látható fénye, lehetővé téve velük a
nagyobb felbontású képeket készítését, a sejtek belső struktúrájának a feltárását is. Hátránya,
hogy az elektronmikroszkópos képalkotás során a mintát vákuum alá kell helyezni, ezért az élő
sejt képalkotására nem alkalmas.
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Sejtstruktúrák feltárása transzmissziós elektronmikroszkópia segítségével




A vörösvértest egy kapillárisba szorulva.
Szinapszisok kapcsolata egy dendrittel.
A durva endoplazmatikus retikulum elektronmikroszkópos felvétele.
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Bal oldali ábra: A pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) sematikus felépítése.
A pásztázó elektronmikroszkópban az elektronnyalábot mágneses lencsék segítségével
fókuszálja, majd speciális eltérítő tekercsek segítségével az elektronnyaláb pontról pontra
végigpásztázza a minta teljes felületét. A pásztázással szinkronban a visszavert vagy szekunder
elektronok gyorsító tér segítségével összegyűjtőek pontról pontra, detektálásukkal a mintáról
nagy felbontású, nagyítású és nagy mélységélességű, kvázi háromdimenziós képet kehet
alkotni.
Jobb oldali ábra: Drosophila melanogaster (gyümölcslégy) SEM képe.

8

Elodea canadensisról készült SEM képek
Az Elodea canadensis (Kanadai átokhínár) egy Észak-Amerikában őshonos vízinövény. A fenti
ábrákon Kanadai átokhínárról készült SEM képek láthatóak más-más nagyítás mellett, a
vízinövényről készült képek kiválóan érzékeltetik a SEM képek jellegzetes térhatását.
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A lépeken humán sejtekről készült kb. 3000 nagyítású színes térhatású SEM képek
láthatóak
Felső sor:
 Makrofágok, T-limfociták és emberi vörösvértestek
 Aktivált és nem aktivált vérlemezkék
 Vérrögben levő vörösvérsejtek
Alsó sor:
 T-limfocita
 Csontvelőből származó őssejtek
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Bal oldali ábrák:
Jacques Dubochet által kifejlesztett gyorsfagyasztási eljárás lehetővé tette, hogy vizes közegben
lévő biológiai mintákat roncsolás mentesen fagyasztását. Eljárása szerint egy fémkereten
kialakított szénrácson kell a mintából mikrométer vastagságú filmréteget képezni, abban a
molekuláknak véletlenszerű orientációjuk lesz, a mintát –190°C (kriogén) hőmérsékletű
etánfürdőben kell gyorsan lefagyasztani, megőrizve ezáltal annak eredeti struktúráját. A
gyorsfagyasztás megőrzi molekulák eredeti szerkezetét, megelőzi a mintát és képminőséget
rontó jégkristályok kialakulását.
Jobb oldali ábrák:
Joachim Frank matematikai eljárást dolgozott ki, aszimmetrikus, véletlenszerűen orientált,
zajos szórási képek számítógépes analízisére, melyből a molekulák három dimenziós
struktúrája meghatározható. Először kidolgozta azt a matematikai módszert, amely lehetővé
tette, hogy elektronmikroszkópos képek más-más részein megjelenő, ismétlődő mintázatokat a
számítógép felismerje. Algoritmusa a hasonló alakzatokat csoportosította, és átlagolásuk révén
éles két dimenziós képet állított elő minden egyes ismétlődő alakzatról (molekulákról). Számos
képfelvételt követően több ezer nagy felbontású, de még kétdimenziós képet kaphatunk ugyan
arról a fehérjéről, de más-más különböző térbeli orientációkban rögzítve. Eljárása utolsó lépése
összekapcsolta a kétdimenziós vetületeket nagy felbontású háromdimenziós képpé, módszere
lényeges horderejű volt a krio-EM fejlődésében.
Két módszer kombinálása adja a krio-elektronmikrószkópia alapjait, lehetővé téve
makromolekulák háromdimenziós térszerkezetének nagy felbontású feltérképezését.
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Fenti ábrák a krio-EM mikroszkópos képek analízisének egyes lépéseit ábrázolják:


A zajos képek egyre nagyobb számú átlagolása során, a zaj véletlen természete által, az
alakzatok képe egyre jobban elkülöníthetővé válik a háttérttől. Az átlagolások végén
eredményül kapott kép (közel) zajtól mentes, a hölgy arcképét (sárga keretben) is
rekonstruálni lehetett az előtte levő 6x6 zajos kép átlagolásával.



Számítógépes algoritmusok az elektronmikroszkópos képek más-más részein
megjelenő, egymáshoz hasonló, ismétlődő mintázatokat a számítógép felismeri, külön
csoportosítja azokat.



Két dimenziós forgatással és eltolással, az egymással azonos alakzatokat elkülöníti,
átlagolásuk révén éles két dimenziós képet állított elő minden egyes alakzatról
(molekulákról). Ezen lépések után több ezer nagy felbontású, de még kétdimenziós
képet kaphatunk ugyan arról a fehérjéről, de más-más különböző térbeli orientációkban
rögzítve.

A fenti lépések érzékeltetik, hogy a krio-EM képek analízise igen nagy számítású kapacitást
feltételez, akár több ezer órányi processzor idő is szükséges lehet a megfelelő minőségű képek
előállításához, emiatt általában több száz processzorból álló szuperszámítógép végzi a fenti
eljárásokat.
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A makromolekulák háromdimenziós térszerkezetének a meghatározásához a kétdimenziós
vetületeket át kell transzformálni nagy felbontású háromdimenziós alakzattá.
Számítógépes algoritmusok a képek egyes részein megjelenő, ismétlődő mintázatokat a kiemeli
a képekből, három dimenziós térfogati elemeket, un. tomogrammokat készít belőlük. A
makromolekulák minden térfogati elemben még más-más különböző térbeli orientációkban
vannak irányulva. Iteratív eljárással ún. subtomogramm átlagolással folytatódik a
háromdimenziós szerkezet rekonstrukciós folyamat, az számítógépes algoritmus addig
változtatja a térfogati elemek koordináta rendszereinek az irányultságát, elforgatva a
tomogrammokat, amíg más-más vetületből készült képek összhangba nem hozhatóak
egymással. A subtomogramm átlagolás tehát úgy működik, hogy a számítógép a részecske
nagyszámú példányának képeit iteratívan igazítja egymáshoz, és átlagolja azokat, ezáltal
növelve a jel-zaj arányt (SNR) és a felbontást. A gyorsfagyasztás megőrizi a biomolekulák
eredeti alakját, fenti lépések végrehajtása után nagyfelbontású háromdimenziós képet
kaphatunk azok térszerkezetéről.
Forrás: Briggs, J. A. G.Structural biology in situ—The potential of subtomogram averaging.
Current Opinionin Structural Biology (2013) 23, 261–267
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Glutamát dehidrogenáz – a 2013 előtt módszerekkel feltárt struktúra, jobbra krioelektronmikroszkóppal feltárt atomi szintű képfelbontás utáni struktúra látható.
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Röntgenkrisztallográfia és krio-EM összehasonlítása.
A ábra: A röntgenkrisztallográfia képalkotási elvét ábrázolja, a kristályosított mintára eső
röntgensugár „diffrakciós mintát” hoz létre, a mintázat elemzésével a makromolekulák
szerkezetét atomi felbontással meg lehet határozni. Korábbi években a röntgenkrisztallográfia
volt a leghatékonyabb eszköz a fehérjeszerkezet meghatározásban.
B ábra: A krio-EM fizikai és matematikai alapelveit szemlélteti, az elektronmikroszkóp
segítségével makromolekula három dimenziós szerkezete rekonstruálható a különböző
orientációkban készült kétdimenziós vetületeiből.
A két módszer sok szempontból különbözik egymástól, pl.: a minta előkészítése, a szerkezet
meghatározásának a matematikai módszere, de mindkét eljárás képes makromolekuláris
szerkezeteket atomi felbontással feltérképezni, ezáltal a két módszer alkalmazása egymást
kiegészítő, mintsem kizáró jellegű információkat szolgáltathat modern fehérjeszerkezeti
kutatásokban.
Forrás: How cryo‐electron microscopy and X‐ray crystallography complement each other,
Hong‐Wei Wang and Jia‐Wei Wang. Protein Sci. 2017 Jan; 26(1): 32–39.
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1981 Gerd Binnig és Heinrich Rohrer megépítették az első pásztázó alagútmikroszkópot,
felfedezésükért később Nobel-díjat kaptak, Binning dolgozta ki az atomerő-mikroszkóp
működései elvét.
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Az atomerő-mikroszkóp (angolul: Atomic Force Microsope, AFM) képalkotása során egy
mikroszkopikus méretű hegyes tű (pásztázó tű) pásztázza végig a vizsgálandó minta felületét.
Az AFM képalkotás elve a tű és a minta közt fellépő erőn alapul. A pásztázó tű egy kis
rugóállandójú tartókarra ún. rugólapkára van rögzítve. A minta és a tű atomjai közötti vonzóerő
következtében a tartókar lehallik, ezáltal a lapkára fókuszált lézer visszaverődési szöge is
megváltozik, majd a pozíció-érzékeny fotodiódán a lézer pozíciója elmozdul. A lézer
elmozdulásának a nagyságából következtetni lehet a lehajlás mértéke, a pásztázó tű helyzete
akár 0,01 nm-es pontossággal meghatározható, ezáltal a minta felülete atomi pontossággal
feltérképezhető.
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Pásztázó elektronmikroszkópos képek más-más geometriájú AFM pásztázó tűkről
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Az AFM-es képalkotási módjának számos módját dolgozták ki aszerint, hogy a tartókarnak
milyen jellegű mozgása van a mintához képest, illetve mely fizikai paramétereket használnak
fel a topográfia elkészítéséhez.


Kontakt módban a pásztázás során a tű a minta felületéhez nyomódik, folyamatosan a
lehető legkisebb távolságra közelíti meg a minta atomjait, a tartókar lehajlásának a
mérésével nagy pontosságú felületi topográfia készíthető a mintáról.



Állandó erejű üzemmódban a tű és a minta közti erőt állandó értéken tartjuk azzal, hogy
a rugólapkát fel-le mozgatjuk attól függően, hogy a mért erő csökken vagy nő a felület
pásztázása közben.



Tapping (rezegtető) módban a tű oszcilláló mozgást végez, a tű és a minta között fellépő
kölcsönhatás megváltoztatja a tű rezgésének amplitúdóját és fázisát. Ez a mód az
amplitúdó változásból számolt topográfiája mellett, a gerjesztő rezgés és a detektált
rezgések közötti fázis különbséget is meghatározza. A fáziskülönbséget leginkább a
minta anyagi minősége befolyásolja, így ebben az üzemmódban minta összetételéről is
információt nyerhetünk.



Állandó magasságú módban a tűt állandó magasságban tartva pásztázunk a minta
felületét, a mért lehajlásból meghatározható a felület topográfiája.



Hiba-jel módban a visszacsatoló elektronika érzékeli a rezgés tényleges és az elvárt
amplitúdó különbségét, s ezt a hibajelet használjuk fel a képalkotáshoz.
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A tű és a minta közötti fellépő erők - jellegzetes nagyságrendek
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A tartókarra rögzített tű és a minta kölcsönhatását egyszerűsíthetjük, két rugószerű test
párkölcsönhatására. Ebben a modellrendszerben a tű mintával való közvetlen érintkezésekor,
pl.: tapping módban, a két test sorosan kapcsolt rugóként fog viselkedni. A fenti képletekben a
kc és ks a tartókar és a minta rugóállandóit jelölik. A minta rugóállandója implicite annak a
merevségét, elaszticitását, összenyomhatóságát jelenti.
Amennyiben a tartókar rugóállandója nagyobb, kc> ks, a párkölcsönhatás következtében a minta
összenyomódik, mérete csökken.
A minta rugóállandója nagyobb, ks> kc, a párkölcsönhatás következtében a minta nem
geometriája változatlan, a tartókar rugóhossza csökken.
Hooke törvénye:
F=-kx
(F: rugóerő, k: rugóállandó vagy rugómerevség, x: megnyúlás)
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AFM mikroszkóppal készült topografikus képek
Az atomerő feloldási határa több nagyságrendet is átfoghat, a kristály-rács szintű atomi
feloldástól a sejtalkotók feltérképezéséig is terjedhet.
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Tapping módban a tű oszcilláló mozgást végez, a tű és a minta között fellépő erőkölcsönhatások megváltoztatják a tű rezgésének az amplitúdóját és a rezgés fázisát. A minta és
a tű közötti erőhatás csökkenti a rezgés amplitúdóját, amint a tű megközelíti a minta felületét.
Az amplitúdó változásból topografikus képek készíthetőek. Míg a fáziskülönbség
meghatározásából következtethetünk az anyag olyan mértékű strukturáltságára, amely a többi
képalkotó módban teljesen észrevétlen maradna, lásd jobb alsó ábra, a nano-domének feloldása
a fázis kép segítségével.
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A kémiai erő mikroszkópia (angolul: Chemical Force Microscopy) az atomerő-mikroszkópia
egyik speciális alesete. Ezen eljárás során a tűt olyan kémiai anyag monorétegével vonják be,
amelyet a vizsgálandó felülettel reakcióba akarnak hozni, biotin-avidin. Az AFM pásztázó tűre
a mintához való közeledvén több erőhatás is hat, először nagy a hatótávolságú, vonzó van der
Waals, majd rövidebb hatótávolságú, kémiai kötésekből származó erő kezd dominálni, ezen
kémiai kölcsönhatás következtében megváltozó adhéziós erőket lehet a módszerrel megmérni.

26

27

28

A STED képalkotás menete a következő: A minta egy 200 nm átmérőjű térfogatelemét az adott
fluoreszcens festéknek megfelelő hullámhosszúságú fókuszált lézernyalábbal gerjesztik (zöld
lézer). 1-50 ps múlva a festék emissziós hullámhossznak megfelelő, ún. depléciós vagy STED
lézerrel (piros lézer) megvilágítva a térfogatelemet indukált emisszióval legerjesztik a
festékmolekulákat jelentős részét (depléció). A STED lézernyaláb intenzitás profilja egy üres
tórusz (fánk) alakú, így a középső ~5-40nm-es sugarú tartományon kívül minden
festékmolekulát legerjeszt, kizárva azokat a képalkotásból, az effektív feloldási határ az 200
nm töredékére csökkenthető ezáltal, a fenti példában 20 nm.
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Stefan Hell kémiai Nobel-díjas német fizikus, a stimulált emissziós kioltást (STED) módszert
dolgozta ki és alkalmazta először. 2014-ben a nanoszkópia területén elért eredményéért Eric
Betzig amerikai fizikussal és William Moerner amerikai kémiai-fizikussal közösen kapott
Nobel-díjat.
A néhány 10 nm-es nagyságú fehérje-asszociátumokat a konvencionális fénymikroszkópos
eszközökkel nem lehet feloldani, hiszen határt szab az Abbé-féle feloldási határ, ami ~200 nm.
Az STED mikroszkópia képes meghaladni az említett feloldási határt, ezáltal az alkalmazásával
az Abbé-féle feloldási határnál kisebb struktúrákat is lehetővé vált láthatóvá tenni.
A fenti képeken IL-15Rα sejtfelszíni eloszlása látható konfokális és STED képeken, jól
láthatóan a 200 nm-nél kisebb sejtfelszíni struktúrákat is fel lehet oldani. A lenti ábrákon a
sejtek citoszkeletonjának egyik komponense a microtubulus halázóat, illetve magpórus
komplexek konfokális és STED módban készült képei láthatóak. A képek jól érzékeltetik, hogy
a STED mikroszkópia alkalmazásávak az optikai mikroszkópoknál nagyságrendekkel nagyobb
felbontású képeket lehet készíteni, használatával 10 nm-es nagyságú sejtstruktúrákat is fel lehet
oldani.
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