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Kutatási téma rövid leírása:
Az optikai rezonátorok és fényvezetők fejlesztése napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási
területe. Széles skálájuk magában foglalja az információ továbbítására kifejlesztett optikai kábeleket,
integrált optikai rezonátorokat (optikai számítógép) illetve napjaink legmodernebb bioszenzorait. Ezen
elrendezésekben a fény terjedését bizonyos irányokban egy mesterségesen kialakított nano- vagy
mikrostruktúra korlátolja, így az elektromágneses sugárzás – hasonlóan a kvantummechanikában
megismert elektronállapotokhoz – csak bizonyos és jól meghatározott módusok (rezonanciák)
formájában terjedhet. Bioszenzor alkalmazásokban az érzékelendő minta (fehérje, DNS, vírus,
baktérium, méreganyag stb.) jelenlétével perturbálja a rendszer rezonanciáit, így ezen anyagok nagy
pontosságú detektálására nyílik mód. A technológia jelen állása szerint akár egyetlen molekula
jelölésmentes érzékelése is lehetséges.
A meghirdetett PhD munka célja a fenti elven alapuló optikai bioszenzorok megtervezése,
legyártása és tesztelése. Terveink szerint nagy hangsúlyt kap majd újszerű érzékelőmátrixok (flagellin
fehérjereceptor) alkalmazása és tesztelése, illetve az intézetünkben kifejlesztett pórusos szilícium
unikális optikai tulajdonságainak kiaknázása ezen az izgalmas és dinamikusan fejlődő területen.
A témavezető sok éves tapasztalattal rendelkezik optikai bioszenzorok fejlesztése és alkalmazása
területén. Korábbi kutatómunkáját Dániában és Angliában végezte, ahol többek között foglalkozott
fehérjék, baktériumok, polielektrolitok és élő sejtek érzékelésével. Az MTA MFA komoly háttérrel
rendelkezik a nano- mikrotechnológia területén. Itt található pl. Magyarország egyetlen nagytisztaságú
laboratóriuma (Clean Room) és a Pannon Egyetemmel közös Nanoszenzorika Labor.
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