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A projekt pécsi részének megvalósítása során a már korábbi pályázatból beszerzett szuperfelbontású
(„structured illumination microscopy”, vagy SIM) mikroszkópunkat fogjuk bővíteni három további
lézerrel, illetve a Zeiss mikroszkóp központot szoftverekkel, z fókusz stabilizátorral és egyéb fontos
kiegészítőkkel. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik majd a rendszer szolgáltatásként való
üzemeltetését is. Az optikai nanoszkópia egy dinamikusan fejlődő tudományterület, amely
nanostruktúrák előállításával, különböző nano-objektumok szuperrezolúciós vizsgálatával foglalkozik,
segítséget nyújtva biológiai és fizikai folyamatokban lejátszódó molekuláris szintű mechanizmusok
kutatásához. A multimodalitás tovább növeli a vizsgálati lehetőségeket, szélesítve a mérhető minták
körét, segítve a tanulmányozott mechanizmusok mélyebb megértését. A munkatervben
megfogalmazott kutatások mindegyike fontos, nagy hatású, a nemzetközi kutatási irányvonalakba
illeszkedő, szakterületén élvonalbeli célokat fogalmaz meg.
A kutatások során elért tudományos eredmények fontos alkalmazási lehetőségekkel is bírnak. A
kiválósági műhely reményeink szerint összegyűjti a hazai, illetve hazavonzza külföldről a fiatal
kutatókat, erősítve a hazai nanoszkópiás kutatásokat és tágítva az alkalmazási lehetőségeket. A
projekt tovább erősíti a résztvevő kutatócsoportok hazai és nemzetközi együttműködéseit,
optimalizálva a kifejlesztett/megvásárolt eszközök kihasználtságát és fenntartását. A projekt
keretében egy platformra kívánjuk hozni, összehangolni a korábban különálló kapacitásokat, elérve
egy olyan kritikus tudásbázist és eszközparkot, ami növeli szakmai láthatóságunkat és pályázati
esélyeinket nemzetközi szinten is, továbbá újabb hazai és nemzetközi tudományos és ipari
kapcsolatokat generál. Mindezeken felül hozzájárulhat az oktatás színvonalának emeléséhez,
naprakészen tartásához.
A Pályázat célja olyan multimodális optikai nanoszkópiai eljárások és módszerek fejlesztése, amelyek
roncsolás- és torzulásmentes, valós idejű, in vivo méréseket tesz lehetővé. További cél, hogy az
alkalmazott módszerek felbontásának és érzékenységének növelésével megteremtse az egyedi
részecskéken történő mérések lehetőségét, mivel az izolált részecskéken történő részecskék
nyithatják meg az utat a molekuláris szinten lejátszódó folyamatok megértéséhez.
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