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1. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Eddigi doktoranduszi munkám során részt vettem egy multimodális mélyagyi implantátum, ún. 
infravörös optród fejlesztésében. Az optród szó az optika és az elektróda szavak szóösszetételéből 
származik. Lényegét tekintve egy szilícium-alapú infravörös hullámvezetőből áll, amely agyi elektromos 
jelelvezető és ellenállás-hőmérő funkciókat is tartalmaz. Az infravörös megvilágítás melegítő hatására 
előforduló agyi jelenségeket vizsgálják ezekkel az implantátumokkal állatkísérletek során. Ehhez 
hasznos segítség egy olyan számítógépes vezérlés összeállítása, amely a szisztematikus mérések 
elvégzését lehetővé teszi: ellenállásmérés/hőmérés, automatizált pozícionálás, az infravörös 
fényforrás programozott ki-, bekapcsolása. 

Az optróddal képesek vagyunk az infravörös megvilágítással befolyásolni az idegsejtek viselkedését, 
visszamérni a kiváltott idegrendszeri aktivitást és ezzel egyidőben mérni az agyterület hőmérsékletét. 
Köszönhetően, hogy a három modalitás (kis térfogatú mélyebb agyterület infravörös megvilágítás általi 
melegítése, elektromos agyi jelek elvezetése az adattárolóig, valamint a vizsgált agyterület 
hőmérsékletének mérése) egyetlen eszközbe van integrálva minimálisra csökkentjük az állatot érő 
terhelést: nem kell három különböző implantátumot használni (egy hullámvezetőt, pl. üvegszálat az 
infravörös fény agyszövetbe juttatásához, külön egy hőmérőt és külön egy agyi jelelvezető elektródát), 
mert az optród egyetlen tűje mindhárom célra egyszerre használható. Az állatkísérletbeli felhasználás 
előtt elengedhetetlen tudni, hogy adott megvilágítási fényteljesítményhez mekkora kiváltott 
hőmérsékletváltozás tartozik, nehogy esetleg túlmelegítsük az agyszövetet. Ugyanígy hasznos 
feltérképezni, hogy az infravörös fénynyalábtól adott távolságban hogyan változik ugyanez a melegítés 
(az infravörös melegítés térbeli eloszlása). 

A szilícium ideális alapanyaga az infravörös optródnak, mert hasonlóképpen átlátszó az infravörös fény 
számára, mint a szilícium oxidjából készülő ablaküveg a látható fény számára. A szilícium mechanikai 
szilárdsága alkalmassá teszi, hogy a belőle készülő tű beültethető legyen a kísérleti állat agyszövetébe. 
További előny, hogy a szilíciumból készülő mikroeszközöknek magas színvonalon kidolgozott 
gyártástechnológiája áll rendelkezésre: az optród a számítógépek és okostelefonok „lelkét” adó 
mikroprocesszorokéhoz nagyon hasonló, ún. MEMS technológiával készül. Ennek köszönhető, hogy a 
kicsi (5 mm × 0,17 mm × 0,19 mm) szilícium tűre képesek vagyunk ellenállás-hőmérőt és agyi 
jelelvezető, elektróda funkciókat is integrálni. 

Az ellenállás-hőmérők azt a fizikai jelenséget használják ki, hogy hőmérsékletváltozás hatására a fémek 
elektromos ellenállása (áramvezető képessége) megváltozik. Az agyi elektromos jelek elvezetése pedig 
úgy történik, hogy apró (30 × 30 µm2) fém „antennákat” (elektróda kontaktusokat) helyezünk el a 
szilícium tűn, amelyekkel „lehallgatjuk” az idegsejtek aktivitását, kommunikációját. 

1.1. A projekt előzményeinek és célkitűzéseinek bemutatása 

Doktoranduszi kutatásom során kísérleti állatok idegszövetébe implantálható, több funkciót egyetlen 
eszközben integráltan megvalósító, tűalakú mikroelektródák vizsgálatával foglalkozom. Az MTA EK 
MFA Mikrorendszerek laboratóriumában készülő szilícium-alapú eszközök fejlesztésében, gyártásában 
és főként minősítő méréseik elvégzésében veszek részt. A minősítő mérések gyorsabban elvégezhetők 
programozott szoftveres támogatás segítségével. További előny, hogy az automatizált mérések 
pontossága meghaladhatja a kézi mérésekét. Az implantátumok élőállatos kísérletbeli alkalmazásakor 
is nagy segítséget jelent az azokat felhasználó agykutató (orvos, biológus, …) számára az eszköz 
működését támogató szoftveres megoldás. A pályázat keretében célom volt olyan számítógépes 
mérési vezérlés, ill. vezérlések megvalósítása, amely(ek) segítik az említett eszköz minősítő méréseinek 
gyorsabb, nagyobb pontosságú kivitelezését, valamint az eszközök előállatos kísérletbeli 
felhasználását. Ehhez az egyes méréseket vagy akár az egész műszert, ill. több műszer 
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együttműködését lehetővé tevő programkódokat terveztem írni. A kétszer öthónaposra tervezett 
munka során megvalósult számítógépes megoldások egyrészt az MTA EK MFA Mikrorendszerek 
laboratóriumában készülő Si-alapú eszközök minősítő méréseinek gyorsabb és nagyobb pontosságú 
kivitelezését tehetik lehetővé. Másrészt komplex csomagban nyújthat hasznos eszközt az agykutatók 
kezébe (idegi implantátum + számítógépes vezérlése). A felmerülő problémákra kidolgozott 
megoldásaim a kollégáim munkáját is segíthetik, ha hasonló mérések elvégzése szükségessé válik 
számukra. 

1.2. A támogatási időszakban elért legfontosabb eredmények bemutatása 

A munkát két fő szakaszra osztottam. Az első 5 hónap során az optród eszköz optikai modalitásának 
jellemzéséhez szükséges mérések műszervezérlését terveztem meg, állítottam össze és írtam meg 
hozzá a programkódokat Matlab nyelven, ill. az eszközök saját programozási nyelvét használva (TSP, 
Lua). Azért, hogy pontosan ismerjük az infravörös megvilágítás jellemzőit az állatkísérletek előtt, 
először megvizsgáltam, hogy egy adott megvilágítási fényteljesítmény milyen mértékű 
hőmérsékletváltozást okoz egy 1,7 ml térfogatú, vízzel töltött hengerben. Hogy mekkora térfogatra van 
hatással a besugárzás, azt úgy térképeztem fel, hogy az infravörös fénynyalábtól különböző rögzített 
távolságokban, 0,1 mm-es felbontással vizsgáltam hogyan változik ugyanez a melegítés. Ehhez 
hőméréseket végeztem el, amihez egyrészt a hullámvezetőn elhelyezett ellenállás-hőmérőt másrészt 
– szintén saját fejlesztésű – külső hőmérőt alkalmaztam. A hőmérők ellenállását 4-vezetékes 
módszerrel mértem, amelynek az az előnye, hogy kiküszöböli a mérővezetékek ellenállásából származó 
rendszeres hibát. Az ellenállás értékeket számítógépről vezérelhető multiméterrel rögzítettem. A mérő 
személy kényelmét grafikus kezelői felület szolgálja. A folytonosüzemű infravörös megvilágítást is 
számítógéppel vezéreltem: az infravörös lézerdióda tápáramát számítógépről vezérelhető 
áramgenerátor szolgáltatta. 

A második 5 hónapban az élőállatos kísérleteket támogató számítógépes megoldások kidolgozásán 
dolgoztam. Az élőállatos kísérlet közben az infravörös megvilágításon túl mérjük a besugárzott 
agyterület hőmérsékletét és rögzítjük az idegi működésben kiváltott válaszjeleket. A legprecízebb 
gyártás mellett is előfordulnak eltérések az egyes eszközpéldányok között. Az implantátumra integrált 
hőmérők hőmérsékleti tényezője, ha kezelhető mértékben is, de különböző egy-egy adott 
implantátumra. A kísérlet során alkalmazott adott példányról pontosan tudni kell ezt az értéket. A mért 
hőmérsékleti érték akkor felel meg a valóságnak, ha a mért ellenállás értékből a megfelelő együtthatók 
segítségével számítjuk azt át. Ezért az implantátum által felvett jeleket rögzítő szoftvert úgy 
módosítottam, hogy az agykutatóknak ne kelljen sem a kísérlet közben, sem pedig majd később 
átszámításokat végezniük, ezzel is csökkentve a hibázás lehetőségét. Ez a programkód is grafikus 
kezelői felülettel könnyíti az implantátumok használatát. 

1.3. A projekt újdonságtartalma, a folytatásban várható további eredmények, hatások (beleértve a 
tágabb, társadalmi-gazdasági hatásokat is) bemutatása 

Jelen projekt szervesen kapcsolódik a maga nemében egyedülálló infravörös optród eszközhöz. A 
szakirodalom ismeri az optród fogalmát, azok minden esetben valamely látható fényhullámhossz 
tartományban üzemelnek. Az infravörös fényt a 2000-es évtized eleje/közepe óta használják kísérleti 
állatok idegrendszerének stimulálásához, azonban ezek mind kérgi (az agyfelszínhez legközelebb eső) 
agyterületek vagy perifériás idegrendszerbeli alkalmazások voltak (nem a központi idegrendszer, azaz 
a gerincvelő vagy az agy idegsejtjeit vizsgálták). Olyan eszköz azonban, amely egyszerre képes az 
infravörös fényt mélyebb agyterületre bevezetni és a melegítés hatására kiváltott idegi aktivitást is 
mérni ezelőtt még nem készült. A pályázati támogatásnak köszönhetően fejlesztett számítógépes 
megoldások segítették az optród különböző eszközpéldányainak élőállatos kísérleti alkalmazás előtti, 
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minden fontos szakmai szempont szerinti kalibrációját és ugyanígy az állatkísérletek sikeres elvégzését 
is támogatták. Az agykutatókkal együttműködve további fejlesztési szempontok, irányok merültek fel, 
hogy hogyan lehetne javítani az implantátum geometriáján, hogy az az agykutatói szempontoknak még 
jobban megfeleljen. Kutatásomat ebben az irányban kívánom folytatni, hogy a neves hazai 
szakembereknek egy még jobb kísérleti eszközt adhassak a kezébe. 

Távolabbra mutat az említett infravörös ingerlés módszerének távlati célja. Manapság bevett 
eljárásban alkalmaz az orvostudomány elektromos stimulációt Parkinson-kór ill. epilepszia tüneti 
kezelésére mélyagyi elektromos stimuláló elektródák műtéti beültetésével. Ezen elektromos 
elektródákat lehet majd érdemes kiváltani az infravörös fény melegítő hatását alkalmazó eszközökkel. 
A módszernek kevesebb mellékhatása várható, mivel az elektromos stimuláció nem csak a célzott 
sejteket éri el hatásával, viszont a fény könnyebben fókuszálható csak a célzott idegsejtekhez. 

2. AZ EREDMÉNYEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

2.1. Tudományos publikációk 

Lektorált folyóiratcikk: Ö. C. Boros, Á. C. Horváth, S. Beleznai, Ö. Sepsi, D. Csősz, Z. Fekete, and P. Koppa, 
Optimization of an optrode microdevice for infrared neural stimulation, Applied Optics, Vol. 58, Issue 
14, pp. 3870-3876 (2019), DOI: 10.1364/AO.58.003870 

2.2. Egyéb disszeminációs tevékenységek 

Poszter a 32. Eurosensors Konferencián, Grácban (2018. szeptember 9-12.): Characterization of an 
Optically Controlled Thermal Actuator for Infrared Neural Stimulation, Ágoston Csaba Horváth, Csanád 
Örs Boros, Örs Sepsi, Szabolcs Beleznai, Pál Koppa and Zoltán Fekete 

2.3. A megszólított hallgatóság létszáma 

A 32. Eurosensors Konferencián, Grácban (2018. szeptember 9-12.) a szervezők nyilatkozata alapján 
több, mint 550-en vettek részt. (forrás: https://www.eurosensors2018.eu/, hozzáférés: 2019. június 
21.) A folyóiratcikk tudományos jelentőségének megítéléséhez a szakfolyóirat ún. impakt faktor 
mérőszámát hívom segítségül, amelynek legfrissebb értéke az Applied Optics esetén 1,791. (forrás: 
https://www.osapublishing.org/ao/journal/ao/about.cfm, hozzáférés: 2019. június 21.) 

 

3. SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM ALÁ TARTOZÓ EREDMÉNYEK 

Eredményeim nem tartoznak szellemi tulajdonvédelem alá. 

 

4. INNOVÁCIÓK 

A pályázat tárgykörébe tartozó innovációnak számítanak a jelen dokumentum mellékletét képező 
programkódok, melyek az infravörös optród eszköz minősítő méréseinek gyorsabb, nagyobb 
pontosságú kivitelezését és az eszközök előállatos kísérletbeli felhasználását segítik. 

 

MELLÉKLETEK 

A támogatási időszakban megjelent tudományos publikációk (külön fájlokban). 




