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Fiz ikai Szemle
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT
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BEKÖSZÖNTÔ A BIOLÓGIAI FIZIKA TEMATIKUS SZÁMHOZ
Papp Elemér, Vicsek Tamás, Kürti Jenő, Horváth Gábor

ELTE Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék

A biológiai fizika, mint új szemléletmód s tudomány-
közi megközelítés az 1990-es évek közepén jutott
abba a fejlettségi állapotba, hogy önálló tudományág-
gá kezdett válni, s részben megkülönböztetvén magát
a klasszikus értelemben vett biofizikától, egyre több
fizikust is vonzott. Jól tükrözi mindezt például az,
hogy a Fizikai Szemlének 1996-ban két biológiai fizi-
ka tematikus száma is megjelent [1], s két évre rá,
1998-ban megalakult az ELTE Természettudományi
Karán a Biológiai Fizika Tanszék, Vicsek Tamás veze-
tésével.
Ezen új tanszék azonban nem volt elôzmények

nélküli. Az ELTE-n a biofizikai kutatások és oktatás a
Marx György akadémikus által vezetett Atomfizikai
Tanszéken kezdôdött az 1970-es évek végén. A nyolc-
vanas évek elején a tanszék keretein belül önállóan
mûködô Biofizikai Kutatócsoport is létrejött Papp
Elemér vezetésével. Az új tanszék szakmai feltételeit
az ELTE Atomfizikai Tanszék keretei között a bioló-
giához csatlakozó területeken hosszú évek óta folyta-
tott színvonalas, sokrétû oktatás és kutatás biztosítot-
ta, amelyekben Vicsek Tamás, a tanszék alapítója
játszott vezetô szerepet. Az új tanszéken egymást ki-
egészítve találhatók meg a hagyományosabb biofizi-
kai, és az újabb irányzatokhoz tartozó kutatási témák.
A tanszék 1998 ôszén az ELTE többi fizikai tanszéké-
hez hasonlóan az Eötvös-korabeli, belvárosi Puskin
utcai épületbôl az egyetem új, lágymányosi, Duna-
parti tömbjébe költözött át, ahol modern laboratóriu-
mok (számítógép-vezérelt videomikroszkópia, bio-
technológia, fotoszintézis, biooptika) segítik az okta-
tó- és kutatómunkát.
A tanszéken, illetve a tanszékhez kapcsolódó akadé-

miai kutatócsoportban szerteágazó kutatások folynak:
élôlények kollektív mozgása, hálózatok, bioenergetika,

biooptika, állatok látása, biomechanika, fehérjedinami-
ka, motorfehérjék, membrándinamika, elméleti ökoló-
gia és evolúció, érhálózatok kialakulása, sejtek mozgé-
konysága, továbbá a biológiai fizikához csak áttétele-
sen kapcsolódó kutatások, mint a környezeti áramlá-
sok, valamint a szén nanoszerkezetek vizsgálata. E ku-
tatások eredményességét jelzi a tanszék sikeres publi-
kációs tevékenysége: az elmúlt tíz évben 20 könyv,
illetve könyvfejezet, valamint több mint 250 cikk jelent
meg nemzetközi referált folyóiratokban, melyekre több
mint 3000 független hivatkozás született.
A Szemle Intézeteink – Tanszékeink sorozatában

tanszékünk 2005-ben mutatkozott be [2], a tanszékala-
pítás 10. évfordulója alkalmából pedig 2008. május
22-én ünnepi ülést rendeztünk az ELTE TTK-n, ahol
Lendvai János, Kürti Jenô, Papp Elemér és Vicsek
Tamás megnyitó beszédei után a következô elôadá-
sok hangzottak el:
Vicsek Tamás: Út a rajzó baktériumtelepektôl a társas

megahálózatokig
Závodszky Péter: Proteázok az immunrendszerben
Ormos Pál: Mikrostruktúra építés és manipuláció fény-

nyel
Garab Gyôzô:Makro-organizált molekuláris rendsze-

rek szervezettsége és szerkezeti flexibilitása
Kürti Jenô: Szén nanocsövek elméleti vizsgálata
Rozlosnik Noémi: Polimer mikroelektródok orvosi al-

kalmazásai
Papp Elemér: A bíbormembrán. Optikai hullámveze-

tôk alkalmazásai
Horváth Gábor: A sarkított fény nyomában a tuné-

ziai sivatagtól az Északi-sarkig
Meszéna Géza: Ökológia és evolúció fizikus szemmel
Derényi Imre: A kinezin mozgása
Czirók András: Sejtek önszervezôdése
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Farkas Illés: Fehérjehálózatok és szabályozás a sejt-
jeinkben

Horváth Viktor: Turbulencia
Hegedüs Balázs: Variációk daganatsejtek mozgására:

2D, 3D, társakkal vagy egyedül
Tegzes Pál: Orvosi röntgenképek minôségének javí-

tása
Farkas Zénó: Megújuló energiaforrások

A 10. évfordulóra nyomtatásban megjelentettünk egy
angol nyelvû kiadványt [3], melynek pdf-változata a hon-
lapunkról (http://biolphys.elte.hu) letölthetô. A Szemle
jelen tematikus számában a fönti elôadók egy részének
írásait gyûjtöttük össze, s adjuk közre az elôadók szerinti
névsorban, bízván abban, hogy e cikkek közül jónéhány
nem csak a biofizikus olvasókat fogja érdekelni. A közre-
adott írások némelyikének ábrái színesben szemlélve lé-

nyegesen több információval szolgálnak, mint amire a
hagyományosan fekete-fehérben megjelenő folyóirat
képes. A könnyebb érthetőség kedvéért e számunk on-
line-változata színesben és teljes terjedelmében elérhető
a http://fizikaiszemle.hu honlapunkon.

Mint ahogyan a Szemle 1996. évi biológiai fizika te-
matikus számainak [1], úgy a jelen számnak is a vendég-
szerkesztôje Horváth Gábor.
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AZ ÉRHÁLÓZAT ÖNSZERVEZÔDÉSE ELTE Biológiai Fizika Tanszék
Czirók András, Kósa Edina

Napjaink tudományközi kutatásainak egyik nagy kihí-
vását jelenti annak megértése, hogyan alakul ki bioló-
giai funkció a molekuláris vagy sejtes összetevôk ön-
szervezôdésébôl. A genetikai állomány nem egy terv-
rajzhoz hasonlóan kódolja az organizmus térbeli szer-
kezetét, hanem a forma és a funkció valamilyen módon
a sejtek kölcsönhatásai következtében jön létre. A ki-
alakuló szerkezet azonban sokkal jobban meghatáro-
zott, mint a fizikából ismert mintázatképzô rendszerek
esetén, elsôsorban a sokrétû, génexpressziós mintáza-
tokat is magukba foglaló visszacsatolások miatt. Az
egyedfejlôdés során speciális gének kifejezôdése defi-
niálja az embrió különbözô részeit, és egyben behatá-
rolja az ott található sejtek lehetséges viselkedését.

Úgy gondoljuk, hogy az embrió fejlôdése során
kialakulnak olyan struktúrák is, amelyeket közvetle-
nül nem a génexpressziós mintázatok határoznak
meg. Ilyen önszervezô mintázatképzôdésre lehet jó
példa a melegvérû gerincesekben megjelenô korai
érhálózat, amit pár száz endotél (a késôbbi érfalat
alkotó) sejt alakít ki az embriófejlôdés korai szakaszá-
ban, még a szívmûködés kezdete elôtt. A mechaniz-
mus önszervezô jellegét a következô tapasztalatok
támasztják alá: egyrészt, az érhálózat egyes elemeinek
elhelyezkedése nagyfokú egyedi változatosságot mu-
tat, és kialakulása során a hálózat topológiája több-
ször átalakul. Másrészt, az embrionális szövetbôl el-
különített érsejtek hasonló hálózatokat hoznak létre
olyan mesterséges körülmények között, ahol nincs
jelen a feltételezhetôen pozicionális irányítást adó
természetes szöveti környezet. Harmadrészt, meleg-
vérû gerincesekben eddig nem azonosítottak a korai
érhálózat egyes szegmenseinek jelenlétével vagy hiá-
nyával korreláló genetikai mutációkat.

Már jelenleg is számos kísérleti terápia tûzi ki cél-
jául az érhálózat növekedésének serkentését, illetve

visszaszorítását. Az érfalakat felépítô sejtek önszerve-
zô viselkedésének megértése – elméleti jelentôségén
túl – számottevôen segítheti ezeket a próbálkozáso-
kat, valamint megkerülhetetlen része a mesterséges
szövetek elôállítására tett erôfeszítéseknek is. Írásunk-
ban elôször röviden összefoglaljuk a folyamatra vo-
natkozó tapasztalati adatainkat, majd ismertetjük a
folyamat megértését szolgáló, nemrég felállított biofi-
zikai modelleket.

Az érhálózat kialakulása madárembriókban

Az érhálózat egyike a melegvérû gerincesek fejlôdése
során legkorábban létrejövô struktúráknak. Kialakulá-
sa jól vizsgálható madárembriók fejlôdésének fény-
mikroszkópos nyomonkövetésével (1. ábra ). A ma-
dárembrió a tojássárgáját borító szikmembrán belsô
felszínén terül el, ahol könnyen hozzáférhetô és meg-
figyelhetô. A több évtizede tartó vizsgálatok eredmé-
nyeképpen ma már a madarak endotél sejtjeire jel-
lemzô számos molekularészlet („marker”) ismert,
amelyek a megfelelô sejtbiológiai technikákkal fel-
használhatóak az érsejtek élô embriókban történô
mikroszkópos azonosításában, vizualizációjában és
nyomon követésében [1].

A megtermékenyített tojásban fejlôdô embrió eleinte
egy néhány ezer sejtbôl álló, korong alakú sejtcsopor-
tosulás. A korong belsejébe vándorló sejtek létrehozzák
a középsô csíralemezt, amelynek bizonyos, nagyjából
véletlenszerûen elhelyezkedô sejtjeibôl differenciálód-
nak az érhálózat elsô sejtjei [2]. A korai endotél sejtek
az embrió belsejében egy anatómiailag viszonylag egy-
szerû, jó közelítéssel kétdimenziós felületként kezelhe-
tô tartományban kialakítják az elsôdleges érhálózatot.
Ez a folyamat elôször sejtcsoportokat, majd az idô elô-
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