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Óraszámok, kredit, vizsga

Előadás/hét Gyakorlat/hét Kredit Vizsga

1. félév 2 2 4 kollokvium

2. félév 4 2 4 szigorlat



Tankönyvek

Orvosi Biofizika

Medicina Könyvkiadó, 

Budapest 

(kapható a jegyzetboltban)

Biofizikai gyakorlatok

PTE ÁOK, Pécs

(kapható a jegyzetboltban)



További anyagok

 Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján:

A biofizika.aok.pte.hu honlapon minden előadáshoz több 

oktatási segédanyag található pdf formátumban. A handout

kiterjesztésű file-ok esetén a jelszó „biofizika”.

 László Krisztina: Kémiai termodinamika, 

http://www.tankonyvtar.hu/

 P.W. Atkins – L. Jones : Chemical principles (The quest for

insight)

 https://fizipedia.bme.hu

 https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics

 Brightstorm Chemistry (videók)

http://www.tankonyvtar.hu/
https://fizipedia.bme.hu/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics


Biofizika 1 előadások

Atomfizika

Elektromágneses hullámok. 
EM spektrum

A kvantumfizika alapjai

A kvantumszámok
értelmezése. Spin

Röntgensugárzás

Röntgendiffrakció

A lézer

Az atom szerkezete

Bioelektromosság, 
érzékszervek

Membránszerkezet. 
Nyugalmi membránpotenciál

Érzékszervi receptorok. 
Akciós potenciál

Látás

Hallás

Citoszkeleton

A citoszkeletális rendszer

Motorfehérjék, sejtmozgás

Termodinamika

Termodinamikai alapfogalmak

A termodinamika főtételei

Termodinamikai
potenciálfüggvények

Fehérjeszerkezet, 
fehérjetekeredés

Transzportfolyamatok

Diffúzió

Ozmózis

Folyadékáramlás

Vérkeringés. A szív munkája



Biofizika 2 előadások

Kutatási módszerek

Spektrofotometria

Fluoreszcencia spektroszkópia

Fluoreszcencia anizotrópia. 
FRET

Infravörös és Raman 
spektroszkópia

NMR

Fénymikroszkópia, 
fluoreszcencia mikroszkópia

Modern mikroszkópiai 
módszerek. FRAP

Áramlási citometria

Szedimentáció, elektroforézis

Tömegspektrometria

Diagnosztikai módszerek

Röntgendiagnosztika, CT

Ultrahang

MRI

Gamma-kamera, SPECT, PET



Biofizika gyakorlatok

1. TEREM

1. Egyenáramú mérések

2. Váltóáramú mérések

3. Elektromos vezetőképesség. 
Refraktometria

4. Színképvizsgálat

5. Polarimetria

6. Folyadékok viszkozitása

7. Felületi feszültség

8. Fajlagos felület, duzzadás

9. Centrifugálás

10. Elektroforézis

2. TEREM

1. Mérések Geiger-Müller számlálóval. 
Radioaktív felezési idő

2. Gamma-abszorpció és spektrometria

3. Béta-sugárzás abszorpciója, 
holtidő mérése

4. Szcintigráfia

5. Optika

6. Abszorpciós fotometria

7. Vérnyomásmérés. 
Elektrokardiográfia (EKG)

8. Ultrahang

9. Hőmérsékletmérés

10. Audiometria



Szabályok a gyakorlaton

 10 gyakorlat elvégzése félévenként

 Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell (3 pótgyakorlat)

 Késés nem megengedett! A késés hiányzásnak minősül.

 A gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni

 Jegyzőkönyv megírása az órán, amit óra végén a gyakorlatvezető

beszed és kijavít. 

 A vizsgára bocsáthatóság feltétele:

az összes gyakorlatot elvégzése, elfogadott jegyzőkönyvek és 

gyakorlati jegy (13. heti ZH alapján)



Évközi dolgozat

 Várhatóan az 6. és a 13. héten A két dolgozat átlaga adja 

majd a vizsgajegyet

 Gyakorlatos teszt (csak a 13. héten)

- a gyakorlatok anyagából

- 60% feletti eredmény esetén a hallgató megajánlott

jegyet kap, amelyet ha elfogad, mentesül a vizsga

gyakorlatos része alól



Választható tantárgyak

 Biofizika szemináriumok 1

Az 1. féléves Biofizika előadások megértését segítik

Fakultatív, heti 1 óra szeminárium, 1 kredit

 A biofizika fizikai alapjai

Fizikai alapok tárgyalása

Elektív, heti 2 óra szeminárium, 2 kredit

 Modern biofizikai kutatási módszerek

Kutatási módszereket bemutató kurzus, gyakorlatokkal

Fakultatív, heti 1 óra előadás és 2 óra gyakorlat, 3 kredit

 Képalkotó módszerek fizikai alapjai és orvosi alkalmazásuk

Fakultatív, heti 2 óra előadás, 2 kredit



Választható tantárgyak (2. félév)

 Biofizika szemináriumok 2
A 2. féléves Biofizika előadások megértését segítik
Fakultatív, heti 1 óra szeminárium, 1 kredit

 A biofizika fizikai alapjai
Fizikai alapok tárgyalása
Elektív, heti 2 óra szeminárium, 2 kredit

 Diagnosztikai és terápiás módszerek fizikai alapjai (II. évtől)
Fakultatív, heti 2 óra szeminárium, 2 kredit

 Bioinformatika
Biológiai adatbázisok, DNS és fehérjék szekvenciájának elemzése
Fakultatív, heti 1 óra előadás és 1 óra gyakorlat, 2 kredit

 Az izomműködés molekuláris alapjai
Fakultatív, heti 2 óra előadás, 2 kredit



TDK TÉMÁK

BIOFIZIKAI INTÉZET



Fotoaktív fehérjék funkcionális 

dinamikájának vizsgálata ultragyors 

spektroszkópiai módszerekkel

Fotoaktív és fotokromikus fehérjék 

vizsgálata fluoreszcenia és tranziens 

abszorpció segítségével

ULTRAGYORS FEHÉRJEDINAMIKA KUTATÓCSOPORT

Lukács András, egyetemi adjunktus, andras.lukacs@aok.pte.hu

Olyan speciális fehérjékkel foglalkozunk,

amelyek funkciójukat a fény hatására

fejtik ki (pl. fotokromikus fehérjék - fény

hatására különböző állapotokba

„kapcsolhatók”)

Egy fotoszintetikus baktériumban található

fehérje (AppA) és a fénnyel működő DNS-

javító enzim, a fotoliáz működésének

molekuláris eseményeit vizsgáljuk.

Cél: összerakni annak a "molekuláris 

mozinak" az egyedi filmkockáit, amelyek 

bemutatják, hogyan valósul meg a 

fényindukált reguláció az említett 

fehérjékben.

LÁTOGASS EL HONLAPUNKRA! 
http://www.biofizika.aok.pte.hu/kutatocsoport/Ultragyors_feherjedinamika

mailto:andras.lukacs@aok.pte.hu


AKTIN DINAMIKA 

KUTATÓCSOPORT

Dr. Bugyi Beáta, egyetemi adjunktus

beata.bugyi@aok.pte.hu

Egy rendezetlen fehérje

egy rendezett szerkezetben

FORMIN: egy sokszínű 

fehérje az ideg-, és 

izomfejlődésben

Építsünk sejtet: 

biomimetikus 

modellek LÁTOGASS EL 

HONLAPUNKRA! 
http://www.biofizika.aok.pte.hu/kutatocsoport/Ak

tin_dinamika

mailto:beata.bugyi@aok.pte.hu


BAKTERIÁLIS SEJTVÁZ KUTATÓCSOPORT

Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus, szilvia.barko@aok.pte.hu

Szatmári Dávid, egyetemi tanársegéd, david.szatmari@aok.pte.hu

o Prokarióta citoplazma ≠ „ősleves”

o A baktériumok is sejtvázzal rendelkeznek

meghatározza a sejtfalat - multidrog rezisztencia

Nature 451, 124-126 (2008)

MreB (narancs), FtsZ (sárga), ParM (zöld)
MreB monomer Leptospira interrogans fajból 
Phyre2 programmal prediktálva

o rekombináns fehérjeexpressziós

technika és spektroszkópos módszerek 

használata 

o biokémiai, biofizikai tulajdonságok 

feltérképezése

o in vitro és in vivo funkciók vizsgálata

LÁTOGASS EL HONLAPUNKRA! http://www.biofizika.aok.pte.hu/kutatocsoport/Bakterialis_sejtvaz

mailto:szilvia.barko@aok.pte.hu
mailto:david.szatmari@aok.pte.hu


TROPOMIOZIN IZOFORMÁK ÉS A GELSOLIN CSALÁD 

FEHÉRJÉINEK KÖLCSÖNHATÁSAI AZ AKTIN SEJTVÁZBAN

Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus, gabor.c.talian@aok.pte.hu

A fontosabb fehérjék elrendeződése a harántcsíkolt izomban

Aktin sejtváz – sejtalak, 

sejtmozgások, endocitózis, 

sejtosztódás

Több száz féle aktinkötő fehérje –

számtalan bonyolult kölcsönhatás

Gelsolin:  Képes szabályozni a 

filamentumképződés dinamikáját, 

közvetlenül kötődik a tropomiozinhoz

is

Cél: Megvizsgálni, hogy különböző tropomiozinok befolyásolják-e a gelsolin

egyes funkcióit

Módszerek: Molekuláris klónozás, fehérje expresszió, fluoreszcens spektroszkópia,   

fluoreszcens mikroszkópia, biokémiai mérések

mailto:gabor.c.talian@aok.pte.hu


FLUORESZCENSEN MÓDOSÍTOTT AKTIN MUTÁNSOK VIZSGÁLATA 

SPEKTROSZKÓPIAI ÉS MIKROSZKÓPOS MÓDSZEREKKEL

Dr. Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus, gabor.c.talian@aok.pte.hu

Génen belülre stop-kodon beépítése klónozással

Stop-kodont felismerő mutáns t-RNS, mely speciális, fluoreszcens aminosavat szállít

Tetszőleges helyen fluoreszcensen megjelölt fehérje, melyet a sejt maga állít elő

Cél: Eddig hozzáférhetetlen helyeken fluoreszcensen megjelölt aktin mutánsok előállítása,

Aktin molekulán belüli szerkezeti változások vizsgálata különböző mérési körülmények vagy 

fehérjepartnerek mellett

Az aktin sejtváz morfológiai vizsgálata élő sejtekben

Módszerek: Molekuláris klónozás, in vitro fehérje expresszió, fluoreszcens spektroszkópia, fluoreszcens 

mikroszkópia, sejttenyésztés  

mailto:gabor.c.talian@aok.pte.hu


NANOCSŐ KUTATÓCSOPORT

Szabó-Meleg Edina, egyetemi adjunktus 

edina.meleg@aok.pte.hu

Cos7, LSCM, 
63x

Új direkt kommunikációs 

útvonalak sejtek között: 

nanocsövek vizsgálata 

mikroszkópiai módszerekkel

Szuperrezolúciós mikroszkópia a 

sejtek közötti kommunikáció 

vizsgálatára

Cél: a membrán nanocsövek

kialakulásában és funkciójában szerepet

játsztó molekuláris szintű folyamatok,

kölcsönhatások feltárása és megértése

szuperfelbontású mikroszkópia (SIM)

alkalmazásával

Sejteket összekötő membrán 

kitüremkedések, sejtorganellumok, 

vírusok, baktériumok, prionok, fehérjék, 

lipidek, DNS, RNS molekulák szállítására

Cél: a membrán nanocsövek kialakulási 

mechanizmusának és a csövekben zajló 

transzport folyamatoknak a feltárása

Cos7, 63x, 
SIM

mailto:edina.meleg@aok.pte.hu


MIOZIN 16 KUTATÓCSOPORT

Kengyel András, egyetemi tanársegéd 
andras.kengyel@aok.pte.hu

Egy különleges motorfehérje, a miozin16, szerepe az idegfejlődésben

o Rekombináns technikával fehérje fragmentumok előállítása bakteriális, 

illetve bakulovírus expressziós rendszerekben

o Gyors-kinetikai, spektroszkópiai, mikroszkópiai módszerek

o Felületi plazmon rezonancia technika

LÁTOGASS EL HONLAPUNKRA! 
http://www.biofizika.aok.pte.hu/kutatocsoport/Miozin_16

mailto:andras.lukacs@aok.pte.hu


Évközi dolgozat

OKTÓBER 18. 
18:00-19:00

Személyi igazolvány
Számológép

I. előadó(főépület)

G1 
G2

II.  előadó(főépület)

G3 
G4
T0


