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Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık 
 
Felhasznált anyagok és módszerek 
 
A felhasznált anyagok és eszközök három csoportra bonthatóak A, az alkalmazott kezelı 
berendezések, B, vizsgált szuszpenzió és C, a detektálási rendszerek, melyeket az 1. ábra 
mutat sematikusan. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  

 
 
 
 
 
 

1.    ábra: A felhasznált anyagok és eszközök: A.1., A.2. ultrahang frekvencia generátor és 
erısítı, A.3. ultrahang rezonátor, A.4. termosztát, A.5. analitikai mérleg, B. kísérleti 

szuszpenzió, C.1. audio detektor egység, C.3. biológiai detektor egység. 
  

Az 1. ábrán látható mőszerek és berendezések részei az „A.1.” ultrahang frekvencia elıállító 
készülék, melynek jelgeneráló egysége szinusz jelformát állít elı, 1 [kHz] – 16 [MHz] 
frekvencia tartományban, mely 1 [kHz] frekvencia tartományonként történı manuális 
frekvenciaállítási lehetıséget biztosít. A készülék az aktuálisan alkalmazott frekvencia értéket 
egy monitor egységen jelzi ki. Az „A.2.” ultrahang erısítı, fıleg a megahertzes frekvencia 
tartományokra tervezett, de 100 [kHz] – 2 [MHz] frekvencia tartományban viszonylag jó 
közelítéssel lineáris, azonos mértékő erısítési szintet ad. Az 50 [�] impedancia érték mellett 
0-40 [W] erısítést tesz lehetıvé, valamint az erısítés mértékét egyenfeszültségben adja meg, 
melyet kalibrációs görbe segítségével és a sugárzási felület ismeretében [W/cm2] értékre 
tudunk vonatkoztatni. A vizsgálatainkban folyamatos hullám (CW) módot alkalmaztunk, a 
célszerően tervezett rezonátorunkból adódóan legfıbbképpen longitudinális hullámformát 
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elıállítva. A rezonátor kialakítása kiválóan alkalmas az álló és a haladó sík hullámok 
kialakítására, így a szuszpenzióban található részecskék célirányos manipulációjára, illetve 
inaktiválására is.   

  
A tömeg mérésére az 1. ábrán „A.4.” jelzéső analitikai mérleget alkalmaztuk. A besugárzott 
szuszpendáló anyagként „B” 0,5-1 órán át, pihentetett, 20 [ºC] hımérséklető csapvizet 
alkalmaztunk, szuszpendált anyagként liofilizált Saccharomyces cerevisiae élesztıt 
használtunk. Az alkalmazott detektálási rendszerek „C” több módszer eszközeit foglalják 
magukban, ezzel kapcsolatban megkülönböztethetjük a „C.1.” audio, „C.2.” vizuális és a 
„C.3.” biológiai detektálási módszerek eszközeit és berendezéseit. Az audionális módszer 
eszközeinek „C.1.” alkalmazásával cél fıleg a tranziens kavitáció jellegzetes sziszegı, 
pattogó hangjának detektálása audionális módszerekkel, melynek fı részei a mikrofon és 
oszcilloszkóp. A „C.2.” vizuális módszer azt jelenti, hogy a szemmel követhetı 
hullámjelenségeket, a kezelési idı függvényében folyamatosan nyomon kísérjük, ami például 
az álló hullám, vagy a gomolygó áramlás, vagy a folyadék sugár kialakulása lehet, a tapasztalt 
jelenségeket az idı függvényében pedig dokumentáljuk. A „C.3.” biológiai módszer a vitális 
festés metilénkék festékkel. Célunk a módszer felhasználásával az ultrahang hatására a 
mikroorganizmusok életképességében beállt változások megfigyelése az alkalmazott kezelési 
idı függvényében. Az adatrögzítést a biológiai mikroszkópból egy CCD kamerán keresztül 
beérkezett kép számítógépes file formátumba történı rögzítése biztosítja. 
 A kezeléseket 1,117 [MHz] frekvencián 9 [W/cm2] ultrahang teljesítmény mellett 
végeztük 20 [˚C] hangtér hımérséklet mellett 20 [ml] sejtszuszpenzió jelenlétében, 3,2 illetve 
7,04 [g/l] sejtkoncentráció + 3 csepp 1 % koncentrációjú metilénkék oldat mellett. A kezelési 
idı során 15 másodpercenként 0,02 ml szuszpenzió mintát vettünk ki automata pipettával 
steril pipetta heggyel egy-egy mikroszkóp tárgylemezre, amelyekbıl késıbb, egy idıponthoz 
tartozó több látótér leszámolásának átlagaként kaptuk meg az egy idıponthoz tartozó relatív 
sejtszám értékeket, amit azután táblázatos, illetve grafikonos formában kiértékeltünk. Ezután 
vettük fel a különbözı szuszpenzió koncentrációkhoz tartozó túlélési görbéket. A kísérletek 
folyamán, a hangtérben mőszeresen és érzékszervileg tapasztalt hullámjelenségeket szintén az 
idı függvényében dokumentáltuk, majd végül az eredményeket összevetettük.  
  

Eredmények és értékelésük 
  

A 3. ábrán a jellemzı kiindulási állapot látszik, ahol megfigyelhetı, hogy a sejtek 
legnagyobb hányada vitalitást tükröz, nem színezıdött és az élesztıre jellemzı morfológiájú. 
A 4. ábrán a kezelés alatti állapot látható, ahol már a sejtek egy része a kezelés hatására 
elpusztult, lyukas, festıdött, a citoplazma és a sejtszervek nagy része az extracelluláris térbe 
áramlottak. Az 5. ábrán pedig a kezelés végsı stádiuma figyelhetı meg, ahol az alkalmazott 
módszer alapján kimondható, hogy az összes sejt elpusztult.  



 
Forrás: Lırincz Attila, 2001’ 

2.    ábra: kezelés elıtti kiinduló állapot 
  
  

 
Forrás: Lırincz Attila, 2001’ 

3.    ábra: kezelés alatti állapot 
  
  

 
Forrás: Lırincz Attila, 2001’ 

4.    ábra: a sejtek inaktiválódása után, a kezelés végsı stádiuma, 
  

A két különbözı sejtkoncentráció (3,2 illetve 7,04 [g/l]) mellett tapasztalt túlélési 
dinamika a 6. ábrán figyelhetı meg (1. táblázat). Jól látszik a két különbözı koncentrációhoz 
tartozó túlélési görbe közti különbség. Az alacsonyabb sejtkoncentrációhoz tartozó görbe 



exponenciális túlélési dinamikát mutat. A második, magasabb sejtkoncentrációjú szuszpenzió 
esetében azonban három szakaszt különíthetünk el a túlélési görbében. Az elsı szakasz (I) a 
relatív sejtszám gyors csökkenését mutatja, ahol a haladó hullám dominál, erıs sugárnyomás 
érvényesül a hangtérben a szemcsék magas szintő adszorpciója miatt, kavitáció nélkül. Ebben 
a szakaszban is csökken a sejtek vitalitása, ezt a szakirodalom is megállapítja. A második 
szakaszban (II) a sejtszám csökkenésének megtorpanása jellemzı, ami az állóhullám 
felépülésének köszönhetı. A szuszpendált szemcsék jól megfigyelhetıen az állóhullám 
nyomási csomósíkjaiban stabilizálódnak. A harmadik szakaszban (III), az állóhullám hatására 
létrejött szemcse aggregáció miatti szedimentáció hatására részlegesen letisztult hangtérben az 
ultrahang adszorpció csökkenésének hatására megnövekvı akusztikus nyomás amplitúdó 
miatt megindul a kavitáció, melynek zaját detektáltuk. Ebben a szakaszban már szintén 
exponenciális túlélési dinamika érvényesül. A hangtér letisztulása, a kiülepedés miatt nem 
okoz nagymértékő sejtvédı hatást a kavitációval szemben, mivel a kavitáció intenzív 
hangtérbeli folyadékáramlást indukál, amely hatására a sejtek kavitációs buborékkal történı 
találkozása biztosított, így folyamatosan megtörténik az inaktiválódás.  Az 7. ábrán, a két 
különbözı kiinduló sejtkoncentrációjú szuszpenzió túlélési görbéi látszanak. Megfigyelhetı, 
hogy a két különbözı sejtkoncentrációhoz, sıt a magasabb kiinduló koncentrációjú 
szuszpenzióban kialakuló eltérı jelenségekhez is, különbözı „D” értékek tartoznak (2. 
táblázat). Az egyes jelenségek úgy hatnak, mintha nem ugyanazt a kezelést kapná a két minta. 
Ez azért van, mivel a különbözı sejtkoncentrációk hatására más-más jelenségek jutnak 
érvényre a hangtérben, melyek a most tárgyalt sejtkárosító hatáson túl egyéb hatásokat is 
kifejtenek a szuszpendált részecskékre. Az alapanyag 5,6*109 /g kiinduló sejtszámú. 
1. táblázat: túlélı sejtszámok alakulása az idı függvényében 

  
Kezelési idı (sec) 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 200 240 270 280 

Átl. túlélı sejtszám (%) 3,2 [g/l] 80,25 30,5 14,8 7,25 3,75 1 0                   

Átl. túlélı sejtszám (%) 7,04 [g/l] 80 62 39,8 34,3 30,8 30,3 29 27,8 26,5 18,5 10,5 6,5 3,75 2 0,8 0 

  

Relatív élı sejtszám alakulása a kezelési idı függvényében, 

különbözı kiindulási koncentrációk esetén
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5. ábra: túlélı sejtszámok alakulása az idı függvényében 



A Saccharomyces cerevisiae élesztı túlélési görbéi 20 [°C] hımérsékleten, 9 

[W/cm2] ultrahang besugárzás hatására, különbözı kiinduló sejtkoncentrációk 
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6. ábra: a különbözı kiinduló koncentrációkhoz tartozó túlélési görbék 
  
 
 
2. táblázat: tizedelıdési idık a különbözı szuszpenzió koncentrációk és az eltérı hangtérbeli 
jelenségek mellett 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Következtetések, javaslatok 
  

Az ultrahangtérbeli jelenségek tudatos megválasztásával tehát célirányos 
tevékenységet folytathatunk. Azonban az ultrahang felhasználásának akár az elızıekben 
ismertetett egyszerő sejtfeltárási felhasználási célhoz szükséges kísérleti paraméterek nem 
megfelelı megválasztása a hangtérben nem kívánatos jelenségek megjelenését 
eredményezheti, amelyek megnehezíthetik, vagy ellehetetleníthetik az ultrahangos munkát, 
akár egy egyszerő kereskedelmi roncsolónál is. Az ultrahangos munka alapvetı követelménye 
kell, hogy legyen a jelenségcentrikus nézıpont, még abban az esetben is, ha a kísérleti 
körülményeket nem lehet állandósítani.  
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