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1. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Az ösztöndíjas időszakban két méréstechnikai eljárás ötvözését valósítottam meg az 
idegtudományok területén, melynek eredményeként sikeres szimultán elektrofiziológiai jelelvezetésből 
és kétfoton képalkotásból álló méréssorozatot hajtottam végre. Folyadékimmerziós kétfoton 
mikroszkóp látóterébe GCaMP6f fehérjét expresszáló egerek agykérgéből preparált agyszeleteket 
helyeztem, melyekbe mikroelektród-rendszert implantáltam az elektrofiziológiai jelelvezetés 
érdekében. Az agyszövet bioelektromos aktivitásának rögzítése közben kétfoton képalkotás történt az 
elektródok körüli agyszövet morfológiájának nagyobb térbeli felbontásban történő tanulmányozása 
céljából. A szimultán mérés legfőbb nehézsége a képalkotó eljárás által generált zavarjel a rögzített 
elektrofiziológiai jelekben. Ezen adatok feldolgozásához zajszűrő és adatelemző algoritmust 
fejlesztettem, mely alkalmas volt a képalkotó lézer zavarjelének eltávolítására az idegrendszer 
elektromos jeleinek megőrzés mellett. Ily módon, az idegszövet implantált elektródok segítségével 
történő elektromos vizsgálatának nagy időbeli felbontásban történő megfigyelésével egyidőben a 
mikroelektród-rendszerek térbeli felbontásánál jóval nagyobb felbontásban történő optikai analízise is 
megvalósult. Az ösztöndíjas időszak alatt a mérőelektródok vezető felületére fluoreszcens vezető 
polimerből kialakított rétegszerkezet fejlesztése zajlott, melyek segítségével az agyi implantátum vezető 
felülete pontosan lokalizálhatóvá válik kétfoton képalkotás során, az agyszövetbe helyezés után. A 
rétegszerkezet kialakításának paraméterei jelenleg is kidolgozás alatt állnak.  

A módszer alkalmazása alapot ad az idegtudományi méréseket komplexebbé és precízebbé 
tételére, melynek kiemelkedő jelentősége van például az agy-gép interfészek fejlesztése során. A 
pályázat benyújtásakor vállaltaknak megfelelően, a kutatás eredményeit bemutattam egy nemzetközi 
idegtudományi konferencián Lisszabonban, valamint az Óbudai Egyetem ÚNKP szakmai napján. Az 
eredményekből készített első szerzős publikáció jelenleg elbírálás alatt áll egy angol nyelvű, lektorált, 
impakt-faktorral rendelkező nemzetközi tudományos folyóiratban. 
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1.1. A projekt előzményeinek és célkitűzéseinek bemutatása 

A mérési eljárások, melyek képesek az idegrendszer aktivitásának tanulmányozására, mint az 
elektrokortikográfia vagy az agykéregbe ültetett nagy sűrűségű mikroelektród-rendszerekkel történő 
elektrofiziológia, nagymértékben járultak hozzá az idegrendszer működésének megismeréséhez, a 
funkcionális agy-térképek elkészítéséhez [1] és az agy-gép interfészek idegtudományi fejlődéséhez [2,3]. 
Az agyszövetbe ültetett mikroelektródok nem csupán a körülötte található neuronok együttes 
bioelektromos aktivitását képesek mérni,  de alkalmasak egyetlen idegsejt aktivitásának vizsgálatára is 
nagy időbeli felbontásban [4,5]. A térbeli felbontásuk egysejt aktivitás vizsgálata esetén erősen 
korlátozott, körülbelül száz mikrométer távolságból képesek megkülönböztetni a jelet a körülvevő 
szövetben mérhető jelektől [6].  

Ha növelni szeretnénk a térbeli felbontást, az optikai módszerek alkalmazása lehetőséget nyújt 
erre. Az idegtudományban az elmúlt néhány évtizedben terjedtek el az optikai képalkotó eljárások, 
például a kétfoton mikroszkópia, mely a fluoreszcens kalcium indikátorok segítségével  lehetővé teszi az 
idegsejtek aktivitásának jóval nagyobb agyterületen történő megfigyelését, az agyfelszín alatt is [7-10].  

 Az egyidejű alkalmazása a mikroelektród-rendszerekkel végzett elektrofiziológiának és a 
kétfoton képalkotásnak lehetővé teszi az idegtudósok számára egyes neuronok működésének 
megfigyelését egyszerre nagy időbeli és nagy térbeli felbontásban. Vizsgálhatóvá válik az implantált 
elektród körül az idegszövet morfológiája, ami által részletesebb képet kaphatunk a vizsgált 
idegrendszerről, amivel az idegtudományi mérések pontosabbak és komplexebbek lehetnek. A 
szimultán történő felhasználása a kétfoton mikroszkóppal történő képalkotásnak és az elektrofiziológiai 
jelelvezetésnek azonban tartogat nehézségeket az idegtudósok számára. A képalkotó lézer használata 
ugyanis fotóelektromos hatás kialakulását okozza a mérőelektródokon, ami jelentős mértékű zavarjellel 
terheli az elektrofiziológiai jelelvezetést [11].   

 A kutatási projekt további kiegészítése a vezető polimerekből készített fluoreszcens vezető réteg 
kialakításának fejlesztése, az elektrofiziológiai jelelvezetést végző elektródok vezető felületére. A vezető 
polimerek korábban is alkalmazásra kerültek agyi implantátumok elektródjain, mivel azok csökkenteni 
tudják a mérőelektród impedanciáját, jobb jel-zaj viszonyt elérve ezzel a mérés során. További előnyük 
a jobb idegszövet-elektród kapcsolat kialakítása, mely kiemelt jelentőséggel bír a hosszú távú jelstabilitás 
szempontjából [12]. A vezető polimerekből ún. fluoreszcens kvantumpöttyök készíthetők [13], melyek 
alkalmasak lehetnek agyi elektródok vezető felületére történő leválasztásra. Ily módon egyszerre 
használhatnánk ki a vezető polimerek korábban is alkalmazott előnyeit, ötvözve a kétfoton 
mikroszkópban történő megjeleníthetőséggel. Utóbbi lehetővé tenné a mikroelektród-rendszer pontos 
lokalizációját az agyszövetben, amivel az implantáció sikeressége ellenőrizhető lenne a beültetés után, 
valamint a kalcium képalkotás is pontosan az elektródok közelében történhetne. 

 Az ÚNKP pályázatra beadott projekt célkitűzése két területet foglalt magába. Az első az 
elektrofiziológiai jelelvezetést és a kétfoton képalkotást egyszerre lehetővé tevő zajszűrő és adatelemző 
algoritmus fejlesztése volt. A fejlesztendő algoritmus feladata volt a frekvenciatartományú vizsgálata a 
képalkotó lézer által generált fotóelektromos zajnak az agyszövetbe implantált elektródok által mért 
jelekben, majd annak a szűrése oly módon, hogy közben az értékes idegi aktivitást tartalmazó adatokat 
őrizze meg a lehető legnagyobb mértékben. A zajszűrés után elemezze a mért adatokat, szűrje ki az 
esetleges egysejt aktivitásokat, és különítse el azokat a többi jeltől. A másik célkitűzés az alkalmazott 
mérőelektródok felületére történő fluoreszcens vezető polimer réteg kialakítása volt. Az elkészítési és 
leválasztási eljárás karakterizálása, és a leválasztott rétegszerkezet vizsgálata. 
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1.2. A támogatási időszakban elért legfontosabb eredmények bemutatása 

 A projekt megvalósítása során szimultán méréssorozatot végeztünk GCaMP6f fehérjét 
expresszáló egerek agykérgéből preparált agyszeleteken, melyeket kétfoton mikroszkóp 
mintakamrájába helyeztünk. Az agyszövetet mesterséges agy-gerincvelő folyadék áramoltatása 
segítségével életben tartottuk a mérés alatt, így annak elektromos aktivitása továbbra is mérhető volt. 
Az agyszövetbe egy 16 csatornás, fésű-szerű elrendezésben kialakított mikroelektród-rendszert 
implantáltunk a kétfoton mikroszkóp látóterébe, hogy az elektródok körüli morfológiát vizsgálhassuk. A 
mérési elrendezés sematikus képe az 1. ábrán látható. A beültetést követően kétfoton képalkotást 
végeztünk, amelyen megfigyelhetők az implantált elektródok, valamint a kalcium expresszáló idegszövet 
(2. ábra). 

 

1. ábra. A szimultán kísérletsorozat összeállított sematikus mérési elrendezése 
 

 

2. ábra. Reprezentatív eredmény a szimultán mérés közbeni kétfoton képalkotásból 
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A mérés három részből állt, az első részben csak jelelvezetés történt a referencia értékek rögzítése 
céljából, a második részben szimultán vizsgálat zajlott kétfoton képalkotással, majd a harmadikban ismét 
csak jelelvezetés. Az így kapott elektrofiziológiai jeleken megfigyelhető a képalkotó eljárás okozta 
fotóelektromos zaj, ami miatt a mért jel amplitúdója több mint egy nagyságrendet emelkedik (3. ábra, 
kék jel). A támogatási időszakban kifejlesztett algoritmus frekvencia tartományban vizsgálta a képalkotó 
lézer okozta zavarjel természetét, majd egy összetett szűrőt alkalmazott a mért jeleken. A szűrés 
eredménye a 2. ábrán zöld színnel látható. A mért adatot időtartományban megjelenítve megfigyelhető, 
hogy a zavarjel amplitúdója nem emelkedik ki a lézer zajmentes jelből, vagyis a szűrő kellő mértékben 
csökkentette a generált zajt. 

        

3. ábra. Elektrofiziológiai jelelvezetés eredménye, a fejlesztett szűrők alkalmazása előtt (kék) és 
után (zöld) 

 

A zavarjel csökkentését követően az algoritmus detektálta a potenciáltüskéket melyek egysejt 
aktivitásra utalhatnak, majd egy ún. sejt válogatást végzett, melynek eredményeképp az egyetlen 
idegsejthez tartozó potenciálváltozásokat egy csoportba foglalta. Az eredményt ellenőriztük ún. 
autokorrelogram segítségével, mely a sejtválogatás eredményességét a sejt tüzelési gyakoriságával 
validálja (minden tüzelés környékén megméri a legközelebbi tüzelések közt eltelt időt, hogy volt-e ideje 
feltöltődni a sejtnek. Ha ez nem teljesül, és közvetlenül a tüzelések környékén újabb tüzelések kerültek 
detektálásra, akkor a válogatás hibás, és biztosan nem egyetlen idegsejtből származnak a detektált 
jelek.) Egy példa a detektált egysejt aktivitásra és a hozzá tartozó autokorrelogramra a 4. ábrán látható. 

          

4 .ábra. Reprezentatív példa a sejtválogatás eredményére. Egysejt aktivitás hullámformái a teljes 
mérési periódus alatt (zöld), az átlaguk (fekete), valamint a sejt autokorrelogramja (bal részábra) 
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 A támogatási időszak legfontosabb eredménye, hogy a fejlesztett zajszűrő és adatelemző 
algoritmus lehetővé tette a szimultán kétfoton mikroszkópiai és elektrofiziológiai méréssorozat 
kivitelezését oly módon, hogy értékes adatot szolgáltatott a zavarjellel terhelt elektrofiziológiai 
mérésből is.  

 

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

A projekt újdonságtartalma, hogy sikeres szimultán méréssorozat kivitelezése valósult meg 
elektrofiziológiai jelelvezetés és kétfoton optikai képalkotás ötvözésével. Újdonság az egyidejű mérést 
lehetővé tevő zajszűrő és jelfeldolgozó algoritmus fejlesztése, melyet felhasználva kiküszöbölhető a 
szimultán mérést akadályozó, mérőelektródokon kialakuló fotoelektromos zavarjel, és egyidejűleg 
értékelhető a két módszerrel végzett idegtudományi mérés. Vizsgálható az idegszövet morfológiája az 
elektrofiziológiai jelelvezetést végző implantált mikroelektród körül. A bemutatott fejlesztés 
alkalmazásával az idegtudományi mérések precízebbé és komplexebbé válhatnak, ami fontos szerepet 
tölt be például az agy-gép interfészek fejlesztésében. 

Az ÚNKP keretében végzett kutatás eredményei további kutatások alapját képzik. Tervben van 
komplexebb mikroelektród-rendszerek alkalmazása, az algoritmus további fejlesztése, illetve vezető 
polimerekből kialakított fluoreszcens rétegszerkezet alkalmazásának további fejlesztése a 
mérőelektródok felületén történő alkalmazáshoz. 
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