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BEMUTATKOZÁS

Az utóbbi időben a mikroszkópiás technikák fejlődésének 
köszönhetően egyre jobb minőségű képet kaphatunk az 
élőlények szöveteiről, sejtjeiről, akár a sejtalkotók, fehérjék 
szintjén is, akár több dimenzióban és csatornán is, és az át-
eresztőképesség növekedésével hatalmas mennyiségű kép 
egyidejű generálására van lehetőség. Ez nem csak az adat-
tárolási kapacitás határait feszegeti, hanem újabb és újabb 
képelemzési módszerek fejlesztésére sarkallja a kutatókat, 
hiszen a cél az adatok minél gyorsabb és hatékonyabb in-
terpretációja minél kevesebb emberi beavatkozással. Az 
automatizálás térhódításával olyan kérdések megválaszo-
lására is képesek lehetünk, melyekre korábban nem: több 
ezer gyógyszerjelölt közül melyik a legígéretesebb, milyen 
fehérjék játszanak szerepet olyan komplex folyamatokban, 
mint például a sejtosztódás vagy a daganatok kialakulása. 
Csoportunk kutatásai arra irányulnak, hogy hogyan segít-
hetjük biológiai kérdések megválaszolását mikroszkópos 
képek ezreinek hatékony elemzésével intelligens számító-
gépes algoritmusok segítségével, bevetve a gépi tanulás 
legkorszerűbb módszereit. Különös � gyelmet fordítunk az 
egyedi sejtek elemzésére, hogy a képek segítségével olyan 
morfológiai jellemzőket azonosítsunk, amelyek eddig rejtve 
maradt fenotípusok felfedezését teszik lehetővé. 

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Csoportunkban (BIOMAG) a következő technikák elsajátítá-
sára van lehetőség: nagy áteresztőképességű � uoreszcens 
és konfokális mikroszkópia, light-sheet mikroszkópia, lézer 
mikrodisszekció, különböző képelemző és gépi tanulási 
módszerek a szükséges szoftver és hardver háttérrel együtt, 
az eredmények statisztikai elemzése, hozzáférés a csoport 
által fejlesztett programokhoz. Ezen kívül lehetőség nyílik 
megismerkedni különböző mintaelőkészítési technikákkal: 
sejttenyésztés, immunfestés, szövet előkészítés és festés. 
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