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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 fenti technológia segítségével olyan hordozható bioszenzorok 
állíthatóak elő, amelyek bizonyos betegségeket egyetlen csepp emberi vérből képesek kimutatni a 
betegségekre jellemző molekuláris markerek detektálásával.  
   A meghirdetett PhD munka célja receptor-ligandum kölcsönhatások vizsgálata optikai 
hullámvezető bioszenzorok (OWLS: Optical Waveguide Lightmode Spectroscopy) és fluoreszcens 
mikroszkópia segítségével.  Terveink szerint nagy hangsúlyt kap majd újszerű érzékelőmátrixok 
(flagellin fehérjereceptor) alkalmazása és tesztelése is. 
 
A kutatási téma előzményei: 
A kutatási téma szorosan kapcsolódik egy folyamatban lévő EU projekthez (http://www.p3sens-
project.eu/), amalyben a témavezető a magyar koordinátor és a fent említett optikai vizsgálatokért 
felelős. 
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