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Motiváció és célkitűzések

A mágneses anyagok jelen vannak a minket körülvevő technológiák többségében.

Legszélesebb alkalmazási területük az információtárolás, mely napjainkban döntően

mágneses adathordozókon történik. Egy másik fontos alkalmazási körük az

orvosi diagnosztika és képalkotás, ahol nanoméretű mágneses részecskéket elterjedten

használnak szenzorként illetve indikátorként. Ennek köszönhetően a különböző szerves

molekulákkal felöltöztetett mágneses nanorészecskék egyre nagyobb teret hód́ıtanak az

élettudományokban is. Kutatómunkám során a következő három mágneses anyagcsaládot

vizsgáltam ezen alkalmazásokhoz kapcsolódóan: i) új ferromágneses fémek és félfémek, ii)

multiferro rendeződést mutató kristályos anyagok és iii) maláriafertőzés során képződött

szerves mágneses nanokristályok.

A legtöbb általunk ismert ferromágneses fémben az elektromos vezetésért felelős

elektronok spinpolarizációja részleges, azaz nem minden elektron mágneses momentuma

mutat azonos irányba. Az úgynevezett félfémes anyagokban, ahol csak egy adott

spinirányhoz tartozó elektronsáv van a Fermi energiánál betöltve, a vezetési elektronok

tökéletes spinpolarizációja valósul meg. További előnyük, hogy az elektronok spinjének

iránya nagy távolságokon keresztül megőrződik, mivel kis energiás szórásfolyamatok révén

az ellentétes spinnel rendelkező elektronállapotok nem elérhetők.
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1. ábra. | Félfémek állapotsűrűségének szemléltetése a Fermi energia (EF )
közelében. a) A vezetési elektronsáv az egyik (↑) spinirányra részlegesen van betöltve,
mı́g az ellentétes spinirány esetén (↓) teljesen betöltetlen. b) A vezetési sáv az egyik
spinirányra (↑) teljesen betöltött, mı́g a másik spinirányra (↓) csak részlegesen. A Fermi
energiánál mindkét esetben tökéletes spinpolarizáció valósul meg. A félfémesség e két
esetét például a CrO2 és Sr2FeMoO6 valóśıtja meg.

Ennek köszönhetően a félfémes anyagok spinpolarizált elektron forrásként és

spinszűrőként használhatók. Ezen elemi funkciók szükségesek ahhoz, hogy az információ
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tovább́ıtására és kiolvasására a vezetési elektronok spinjét használhassuk, ami a modern

spintronikai kutatások egyik fő irányzata. Az optikai spektroszkópia a fémes és szigetelő

anyagok sávszerkezetének (állapotsűsűségének) feltérképezésére széles körben használt

ḱısérleti módszer. A magneto-optikai spektroszkópia ennek egy vállfaja, mellyel a fény

visszaverődésének vagy elnyelődésének mértékén túl, a fénynek mágneses anyag által

előidézett polarizációváltozását is mérjük a fotonenergia függvényében. Ez lehetőséget

teremt arra, hogy meghatározzuk az egyes elektronállapotokhoz tartozó spinirányt, azaz

feltérképezzük a spinfüggő állapotsűrűséget.

Új fémes ferromágnesek spinpolarizált állapotsűrűségét és alacsony energiás kollekt́ıv

gerjesztéseit vizsgáltam szélessávú magneto-optikai spektroszkópiával. Az elektronsávok

spinpolarizációjának meghatározásán túl meghatároztam a mágneses szerkezet kialakulásáért

felelős kölcsönhatások, mint a mágneses kicserélődési kölcsönhatás és a spin-pálya kölcsönhatás,

erősségét. Ezen mikroszkopikus paraméterek ismerete jó alapot teremt a mágneses rend-

szerek elméleti léırásához, ezáltal útmutatást ad ideális félfémes anyagok szintéziséhez.

A ferromágneseséget, ferroelektromosságot és ferroelasztikusságot rendre az anyagban

atomi skálán jelenlévő mágneses dipólusok, elektromos dipólusok és lokális szerkezeti

torzulások térben homogén rendeződése hozza létre. Multiferro rendről akkor beszélünk,

amikor ezen ferro rendeződési formákból legalább kettő egyszerre jelenik meg az

anyagban. Az általam vizsgált multiferro rendszerek egyszerre ferroelektromos és

ferromágneses (vagy ferrimágneses) kristályok. Mivel mindkét rendeződési formáért

az elektronok felelősek, az elektromos és mágneses tulajdonságok között gyakran erős

korreláció figyelhető meg: a kristályok ferroelektromos polarizációja mágneses térrel, mı́g

mágnesezettsége elektromos térrel változtatható.

Ezen magnetoelektromos jelenségek óriási potenciállal b́ırnak az információtárolás

területén, hiszen az általuk megvalóśıtható magnetoelektromos memóriákban a mágneses

információ rögźıtése és kiolvasása elektromos feszültséggel, áramok nélkül történhet. Az

elektromos térrel történő vezérlés csökkenti a memóriaegység működése során felszabaduló

hőt, mely az energiahatékonyságon túl az információsűrűség további növelését teszi

lehetővé. A gyors és disszipációmentes ı́ró/olvasó funkció seǵıthet a mágneses merevlemez

és a processzor integrálásában is. A szobahőmérsékleten multiferro rendeződést

mutató BiFeO3 filmekből néhány éve elkésźıtették a magnetoelektromos memória első

elemi egységeit, alátámasztva ezzel a technológiai megvalóśıthatóságot. Jelenleg a

szobahőmérsékleten multiferro rendeződést mutató anyagok száma erősen limitált, ezért a

terület egyik alapvető kih́ıvása új szobahőmérsékletű multiferro anyagcsaládok előálĺıtása.

Mı́g a sztatikus illetve alacsony frekvenciás magnetoelektromos effektus intenźıv kutatások

tárgya, keveset tudunk arról, hogy a dinamikus magnetoelektromos jelenségek hogyan
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2. ábra. | Magnetoelektromos csatolás multiferro rendeződést mutató
anyagokban. Ferroelektromos anyagok polarizációja külső elektromos térrel, mı́g a
ferromágnesek mágnesezettsége külső mágneses térrel változtatható. Mindkét kapcsolási
mechanizmust használják az információtárolásban mágneses merevlemezek illetve
ferroelektromos memóriák formájában. A multiferro, azaz egyszerre ferroelektromos és
ferromágneses, anyagokban két további kapcsolási funkció is lehetséges: az elektromos
polarizáció megford́ıtható mágneses térrel, mı́g a mágnesezettség változtatható elektromos
térrel. Ez utóbbi ı́géretes alternat́ıvát ḱınál magnetoelektromos memóriák kifejlesztésére.

befolyásolják a multiferro anyagok optikai tulajdonságait.

Kapcsolódó kutatásaimban azt vizsgáltam, hogy a magneto-optikai ḱısérletek

hogyan seǵıthetik új multiferro anyagok mélyebb megértését és célzott szintézisét

a kulcsfontosságú anyagi paraméterek azonośıtása révén. Ezzel egyidőben új

optikai effektusok megjelenését is vizsgáltam, melyekért a multiferro anyagokban erős

magnetoelektromos csatolás a felelős.

Szervetlen mágneses kristályok nagy mennyiségben vannak jelen a Földön ásványok

formájában. Bizonyos élő szervezetek maguk is képesek szerves illetve szervetlen

mágneses kristályok létrehozására. Ismert példa erre a magnetotaktikus baktériumok és a

költözőmadarak mágneses tájékozódása, melyhez a bennük lévő magnetit kristályokat

használják. A maláriafertőzés melléktermékeként létrejövő maláriapigment vagy más

néven hemozoin mágneses tulajdonságaira az elmúlt évtizedben figyeltek fel. A

maláriakórokozók az emberi véráramba kerülve a vörösvértestekben lévő hemoglobin

fehérjeburkát használják tápanyagként. A hemoglobin emésztése során felhalmozódó,

erősen toxikus heme molekulákat a kórokozók v́ızben nem oldható, számukra élettanilag

közömbös nanokristályokká alaḱıtják.

Ezen vastartalmú nanoméretű kristályok mágneses és optikai tulajdonságait kutattam

4



C4v 

a 

b 

c 

O 

Fe 

N 

C 

1 μm 

2 μm 

a 

b 

c 

b 
a 

c 

3. ábra. | A maláriapigment (hemozoin) kristályszerkezete és a nanokristályok
morfológiája. a) A központi vas ionból és az őt kürölvevő porfirin gyűrűből álló heme
molekulákból képződő anizotróp kristály szerkezeti rajza. b) A vas ion elhelyezkedése
és lokális szimmetriája a porfirin gyűrűben. c) Hemozoin kristályokról késźıtett
transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek. A kristályok alakja jellemzően hosszúkás,
tükrözve a kristályszerkezet anizotrópiáját.

több ḱısérleti módszert kombinálva. Ezen eredményekre alapozva annak lehetőségét is

vizsgáltam, hogy a maláriapigment használható-e egy új, magneto-optikai elven működő

diagnosztikai eljárás indikátoranyagaként.
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Alkalmazott ḱısérleti módszerek

A magneto-optikai spektroszkópiával, mely egy igen sokrétű, roncsolásmentes anyag-

vizsgálati módszer, a Tokiói Egyetem Alkalmazott Fizika Tanszékén végzett posztdoktori

kutatásaim során ismerkedtem meg. Innen hazatérve, 2004-ben a BME Fizika Tanszékén

belefogtam egy modern magneto-optikai spektroszkópia laboratórium feléṕıtésébe. 2013-

2014. folyamán az Augsburgi Egyetem Kı́sérleti Fizika Tanszékének vendégprofesszoraként

folytattam hasonló jellegű kutatásokat. 2014. nyarán az MTA Lendület programjának

támogatásával a BME Fizika Tanszékére visszatérve folytattam a magneto-optikai spekt-

roszkópia laboratórium bőv́ıtését.

A laboratórium fő műszerezettségét két, részben egyéni fejlesztésű mérőrendszer adja.

Az egyik egy szélessávú magneto-optikai spektrométer, mely a mikrohullámú tartománytól

a lágy ultraibolya tartományig (0,4meV–7 eV) alkalmas polarizált spektroszkópiai

mérésekre. A minták vizsgálatára szobahőmérséklettől alacsony hőmérsékletekig (300-

3K) illetve nagy mágneses terekben (0-9T) van lehetőség. A másik eszköz egy teljes

egészében saját fejlesztésű magneto-optikai mérőegység, mely maláriafertőzés vérből

történő, nagy érzékenységű kimutatására alkalmas.

A fenti három témakörben folyó kutatásokhoz kapcsolódó ḱısérleti munka egy

jelentős részét a BME Fizika Tanszékén kialaḱıtott magneto-optikai spektroszkópia

laboratóriumban végeztem kollégáimmal és diákjaimmal. Emellett számos ḱısérletet nýılt

hozzáférésű (pályázati rendszerben működő), nemzetközi nagylaboratóriumokban illetve

partnerintézményekkel együttműködésben végeztünk.

A vizsgált szervetlen mágneses kristályok és vékonyrétegek a Tokiói Egyetemről,

Yoshinori Tokura professzor laboratóriumából származnak. A hemozoin kristályokat a

BME Fizika Tanszékén Tátrainé Szekeres Erzsébet álĺıtotta elő.

A nemzetközi együttműködésben végzett maláriakutatásaink során az általunk kifej-

lesztett diagnosztikai eszköz egy-egy példányát működésbe helyeztük az Nyugat-Ausztráliai

Egyetemen illetve a portugáliai Molekuláris Gyógyszerkutató Intézet maláriakutató labo-

ratóriumaiban. A malária sejttenyészet minták is e két laboratóriumból származnak.
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Új eredmények

Fémes mágnesek vizsgálata magneto-optikai spektroszkópiával

1. Spinkiralitás a Nd2Mo2O7 fémes ferromágnesben [1]

A Hall-effektus megfigyelhető a mágneses térbe helyezett vagy ferromágneses anyagok

elektromos vezetési és optikai tulajdonságaiban egyaránt. Az első esetben a mintára

kapcsolt elektromos feszültség irányára merőlegesen folyó áramot illetve az annak

hatására kialakuló keresztirányú feszültséget mérjük. Az optikai ḱısérletben a mintát érő

fénynyaláb elektromos térerősségvektorára merőlegesen kialakuló elektromos polarizációt,

pontosabban a fény polarizációjának változását detektáljuk. A ḱısérleti elrendezéstől

függően az optikai tartományban ezt a jelenséget Faraday-effektusnak, magneto-optikai

Kerr-effektusnak vagy mágneses cirkuláris dikroizmusnak nevezik. Ezen magneto-optikai

jelenségek révén meghatározhatjuk anyagok mágnesezettségét és következtethetünk spin

polarizált állapotsűrűségükre. A ferromágneses anyagokban fellépő anomális Hall-

effektust jellemzően a vezetési elektronokra ható spin-pálya kölcsönhatás hozza létre.

Az általunk vizsgált két ferromágneses fém közül a Nd2Mo2O7-ban nem kollineáris

(úgynevezett királis) spin rend alakul ki, mı́g a Gd2Mo2O7-ban a spinek tökéletesen egy

irányba mutatnak. Bár a Mo 4d vezetési elektronokra ható spin-pálya kölcsönhatás

mindkét anyagban azonos mértékű, azt találtuk, hogy a Nd2Mo2O7 jóval nagyobb

anomális Hall-effektust és magneto-optikai Kerr effektust mutat. Ennek oka a Nd2Mo2O7

királis spin rendeződése. A Nd3+ ionnok esetén a spin-pálya kölcsönhatás és a kristálytér

együttesen erős egy-ion mágneses anizotrópiát hoznak létre, melynek hatására a Nd3+

ionnok spinjei királis rendet alaḱıtanak ki. A Nd3+ ionnok és a vezetési elektronok közötti

Jf−d kicserélődési kölcsönhatás következtében a Nd3+ ionnok királis spin rendeződését és

az azt létrehozó erős spin-pálya kölcsönhatást a vezetési elektronok is érzékelik. Vagyis

a Nd2Mo2O7-nál tapasztalt nagy magneto-optikai effektust a Nd és Mo spinek közötti

kicserélődési kölcsönhatás révén a vezetési elektronokra közvetett módon ható spin-pálya

kölcsönhatás okozza. Ezzel ellentétben, félig töltött f héjuk miatt a Gd3+ ionnoknál nem

lép fel erős spin-pálya kölcsönhatás az alapállapotban, ı́gy a Gd2Mo2O7-ban kialakuló

mágneses rend kollineáris és az anyag csekély magneto-optikai effektust mutat.

2. Spinpolarizált állapotsűrűség a CuCr2Se4 fémes ferrimágnesben [2]

A CuCr2Se4 egy spinell szerkezetben kristályosodó vegyület, amely magas hőmérsékleten

(TC=430K) ferrimágnesesen rendeződik. A ferrimágnesség a réz és króm ionok spinjének

ellentétes irányú beállásából adódik. Sávszerkezet számolások szerint ez az anyag

majdnem félfém, azaz a vezetési elektronok spinpolarizációja közel 100%. Széles
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energiatartományban mért magneto-optikai Kerr forgatás spektrumokból meghatároztuk

a diagonális és nem diagonális optikai vezetőképesség spektrumokat, melyek rendre az

átlagos és a spin polarizált állapotsűrűségről adnak információt. Eredményeink az elméleti

jóslattal összhangban azt mutatják, hogy az anyag közel félfémes viselkedéséért és magas

mágneses rendeződési hőmérsékletéért a Cr 3d és Se 4p sávok közötti hibridizáció felelős.

A hibridizáció következtében a Se 4p sáv fölhasad a többségi spinirány esetén és a

magasabb energiájú, nagy állapotsűrűségű alsáv a Fermi energiához kerül. Eredményeink

azt mutatják, hogy csekély elektron adalékolással az anyag tökéletes félfémmé tehető.

3. Rendezetlenség hatása Sr1−xCaxRuO3 vékonyrétegek mágnességére [3]

A SrRuO3 egy ferromágneses fém, mı́g a CaRuO3 paramágneses fém marad T=0

hőmérsékleten is. Ennek oka a Sr2+ és Ca2+ ionsugara közötti különbség, melynek

hatására a Ru–O–Ru kötésszög és ezáltal a mágneses kicserélődési kölcsönhatás erőssége

eltérő a két anyagban. Elméleti munkák azt jósolják, hogy a kicserélődési kölcsönhatás

folytonos változtatásával a ferromágneses fázisból egy kvantumfázisátalakuláson keresztül

jut a rendszer a paramágneses fázisba. Modern epitaxiális növesztési technikákkal

elérhető, hogy olyan vékonyréteget késźıtsünk, melyben a Sr és Ca atomok aránya a

vékonyréteg egyik laterális iránya mentén folytonosan változik. Saját fejlesztésű magneto-

optikai mikroszkóppal vizsgáltuk egy Sr1−xCaxRuO3 vékonyréteg mágnesezettségét a

mágneses tér, a hőmérséklet és az összetétel függvényében az x=0.15-0.5 tartományban.

Az összetétel függvényében történő mérést a magneto-optikai mikroszkóp nyalábjának

a minta felületén történő pásztázásával valóśıtottuk, meg ami a kis fényfoltméret miatt

nagyon jó felbontást δx=0.001 tett lehetővé. Az alacsony hőmérsékleten végzett mérések

azt mutatták, hogy az összetétel függvényében várt kvantumfázisátalakulás helyett egy

széles átmeneti tartományon keresztül jut a rendszer a ferromágnesesből a paramágneses

állapotba. Ennek oka a véletlenszerűen elhelyezkedő Ca és Sr atomok okozta szerkezeti

rendezetlenség. A szerkezeti rendezetlenség szigetelő mágnesek esetén jellemzően

csökkenti a hosszútávú mágneses rendeződések stabilitását, beleértve a ferromágneses

állapotot is. Ezzel szemben mi azt találtuk, hogy a szerkezeti rendezetlenség ebben a

fémes anyagban a ferromágnességet erőśıti, azaz a mágneses állapot a fázistér nagyobb

tartomnyában van jelen mint abban a hipotetikus, rendezett anyagban lenne, melyben a Sr

ionsugarát folytonosan tudnánk változtatni. Ennek magyarázarta, hogy a Sr atomokban

gazdag régiókban lokálisan fennmaradnak a ferromágneses korrelációk és ezen szigetek a

vezetési elektronok révén összecsatolódnak. Vagyis a rendezetlenség ellenére a vezetési

elektronok fenntartanak egy inhomogén ferromágneses állapotot. Várakozásunk szerint

ez a modell széles körben alkalmazható a rendezetlenség léırására fémes mágnesekben.
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4. ábra. | Szerkezeti rendezetlenség hatása Sr1−xCaxRuO3 mágneses állapotra.
a) A vizsgált Sr1−xCaxRuO3 vékonyrétegről készült fénykép. b) Az anyag mágneses
fzisdiagramja az összetétel-hőmérséklet śıkon. A sźın a mért remanens megnesezettség
értéket kódolja. A szimbólumok a mérésből meghatározott ferromágneses-paramágneses
fázishatárt jelzik. c) A rendezetlenség hatásának sematikus szemléltetése. A Sr
atomokban gazdag szigeteket erős ferromágneses korrelációk jellemzik. Ezeket a régiókat
a fémes elektronok összecsatolják fenntartva egy inhomogén ferromágneses állapotot.

Új optikai jelenségek multiferro rendeződést mutató anyagokban

4. Az optikai egyeniránýıtás szimmetriafeltételei [4]

Amikor a reciprocitás elvét érvényesnek tekintjük a fény terjedésre, azt feltételezzük,

hogy a fénynyaláb terjedési irányát megford́ıtva a fényforrás és a detektor cseréje révén,

a közeg optikai tulajdonságai változatlanok maradnak. Ez az általánosan alkalmazott

elv azonban sérülhet, ha a közeg szimmetriája kellően alacsony. Ilyen anyagok optikai

egyeniránýıtóként működhetnek: egy adott irányban terjedő fénynyalábot áteresztenek,

mı́g az ellentétes irányban haladót elnyelik. Ezt a jelenséget speciális esetekben, például

mágneses térbe helyezett királis anyagok esetén, korábban megjósolták. A Neumann-elv

alkalmazásval szisztematikusan meghatároztuk az összes olyan szimmetriát (mágneses

pontcsoportot), mellyel rendelkező anyagok esetén az optikai egyeniránýıtás jelensége

felléphet. Ennek szükséges feltétele, hogy az anyag ne rendelkezzen se időtükrözési

szimmetriával, se térbeli inverziós szimmetriával. Ezen ḱıvűl a közegnek az összes olyan

térbeli és kombinált térbeli-időbeli szimmetriát sértenie kell, mely egy adott irányban

haladó fénynyaláb terjedési irányát megford́ıthatja. Ezen munka általános iránymutatást

ad az optikai egyeniránýıtást mutató anyagok kereséséhez.

5. Optikai egyeniránýıtás multiferro anyagokban [5-7]

Egyes alacsony szimmetriájú anyagokban képesek voltak kimutatni az ellentétes
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irányban terjedő fénynyalábok elnyelődésében és törésmutatójában fellépő különbséget,

bár az effektust igen gyengének találták. Ennek oka, hogy ezen ḱısérletek

döntően paraelektromos és paramgneses anyagokon történtek, ahol a szimmetriasértést

létrehozó terek (indukált mágnesezettség és indukált elektromos polarizáció) gyengék

voltak. Multiferro rendeződést mutató anyagok esetén megfigyeltük, hogy az

effektus nagyságrendekkel erősebb lehet és az optikai egyeniránýıtás megvalóśıtható

a spektrum mikrohullámú-infravörös tartományában. Azt is megmutattuk, hogy az

átlátszó és fényelnyelő irányok felcserélhetőek, ha megford́ıtjuk a multiferro anyag

mágnesezettségét vagy elektromos polarizcióját. A multiferro anyagokban tapasztalt

erős optikai egyeniránýıtás két fő tényezőnek köszönhető: a multiferro fázisban egyszerre

jelenlévő ferromágnességnek és ferroelektromosságnak illetve a két ferro rendeződési

forma összecsatolódásából adódó erős magnetoelektromos effektusnak. Ez utóbbi azt

eredményezi, hogy a multiferro anyagok spingerjesztései során az elnyelt fotonok nem csak

mágnesezettséget, hanem elektromos polarizációt is keltenek az anyagban. Az elektromos

és mágneses dipólgerjesztések közötti interferencia konstrukt́ıv vagy destrukt́ıv a fény

terjedési irányától függően, ez vezet az optikai egyeniránýıtáshoz.

5. ábra. | Multiferro rendeződést mutató anyagból készült optikai dióda
sematikus ábrája. Multiferro anyagokban, ahol a ferromágnesség (M) és a
ferroelektromosság (P ) egyszerre van jelen, a fotonok elnyelődése mindkét ferro
rendparamétert kimozd́ıtja az egyensúlyi helyzetéből. Az indukált elektromos polarizáció
és mágesezettség közötti interferenciatag előjele függ a fényterjedési irányától és ez vezet
az optikai egyeniránýıtáshoz. Az átlátszó és fényelnyelő irány kölső elektromos vagy
mágneses térrel kapcsolható a P vagy M átford́ıtásával.
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6. Kiralitás változtatása mágneses térrel [8]

Lord Kelvin nyomán királisnak h́ıvunk egy objektumot, ha az objektum és tükörképe

(śıkra való tükrözés során kapott kép) nem hozható fedésbe egymással térbeli forgatások

és eltolások révén. Az ezzel egyenértékű megfogalmazást, mely szerint királis objektumok

pontcsoportja nem tartalmazhat tükrözési és forgatva tükrözési szimmetriákat, az

élő és élettelen természettudományok számos területén alkalmazzák. A bioszféránkat

alkotó szerves anyagok jelentős része, például az aminosavak és természetes cukrok,

homokiralitást mutat, vagyis tükörképi módoslatuk (enantiomer) nem fordul elő a

természetben. Ezen óriásmolekulák kiralitása pusztán a szerkezetükből, az őket jellemző

térbeli anyag- és töltéssűrűségből adódik. Mágnesesen rendezett anyagok esetén a

szimmetria meghatározásánál figyelembe kell vennünk az anyagban lévő töltésáramok

és mágneses momentumok térbeli mintázatát is a töltések sztatikus eloszlásán túl.

Multiferro anyagok példáján megmutattuk, hogy térbeli inverziós szimmetriával nem

rendelkező anyagok királissá válhatnak mágneses rendeződés következtében. Ráadásul

ezen multiferro anyagok esetén mágneses térrel válthatunk a két enantiomer között,

szemben a szerves molekulák pusztán szerkezetből adódó homokiralitásával. Mágnesesen

indukált kiralitásuknak köszönhetően igen erős természetes cirkuláris kettőstörést és

dikroizmust figyeltünk meg ezen anyagok spingerjesztéseinél.

Maláriadiagnózis magneto-optikai módszerrel

7. A maláriapigment mágneses és optikai anizotrópiája [9]

A maláriapigment mágneses és optikai tulajdonságainak vizsgálatát szintetikus

nanokristályokon végeztük. Rendezetlen orinetációjú kristályokból álló hemozoin minta

mágnesezettségét összevetve mágneses térrel rendezett és glicerin-v́ız elegyben fixált

hemozoin mágnesezettségével meghatároztuk a kristályok mágneses anizotrópiáját. Azt

kaptuk, hogy a kristályok könnyű śıkú mágneses anizotrópiát mutatnak. Ez az

anizotrópia még szobahőmérsékleten is kellően erős ahhoz, hogy a folyadékban úszó

hemozoin kristályokat egyszerű permanens mágnesek szórt terével orientálni lehessen.

A folyadékban szuszpendált kristályok mágneses orientációját optikai módszerrel, az

egységes rendeződésükből adódó lineáris dikroizmus mérésével vizsgáltuk. A lineáris

dikroizmus mágneses tértől való függéséből meghatározott mágneses anizotrópia értéke

jó egyezésben van a mágnesezettségmérésből kapott értékkel. Különböző közegekben

(v́ız, hemolizált vér, aceton, metanol, propanol) vizsgáltuk a kristályok mágneses térrel

történő szinkronizált forgatásának lehetőségét a lineáris dikroizmus periodikus változásán

keresztül. Azt figyletük meg, hogy a kristályok 10Hz alatti frekvenciákon lényegében
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együtt forognak a mágneses térrel, mı́g a mágnes ennél nagyobb frekvenciákon történő

forgatása esetén a szinkronizált pörgésük megszűnik tehetetlenségükből és a közeg

viszkozitásából adódóan.

8. Magneto-optikai elven működő maláriadiagnosztikai eszköz [10]

A maláriapigment kristályok mágneses és optikai anizotróiájára alapozva, melyek

a hemozoint megkülönböztetik az emberi vérben előforduló bármely más alkotótól,

kifejlesztettünk egy magneto-optikai elven működő maláriadiagnosztikai eszközt.

Hemoĺızist követően a vérminta egy forgó mágnesesgyűrű belsejébe kerül. A kristályok

szinkronizált forgása a mintán áthaladó lineárisan polarizált fény intenzitásának

modulációjához vezet, melynek nagy érzékenységű detektálása lehetővé teszi a kristályok

kimutatását akár ppm koncentrációban. Az eszközt első lépcsőben vérben szuszpendált

szintetikus kristályokkal végeztük. Ezt követően malária sejttenyészetből származó

mintákon illetve egérḱısérletekben igazoltuk a módszer kiváló érzékenységét. Az eszköz

klinikai tesztelése 2015. folyamán várható. Megmutattuk továbbá, hogy a diagnosztikai

alkalmazáson túl a műszer kiválóan alkalmas új maláriaellenes szerek tesztelésére.

Lézerdióda 

Polarizátor 
Minta a forgó 

mágnesgyűrűben 

Detektor 
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Optikai 

fázistoló 

Polarizációs 
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6. ábra. | Az általunk kifejlesztett maláriadiagnosztikai eszközről készült
fénykép a főbb alkotóelemek megnevezésével.
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Evaluation of a novel magneto-optical method for the detection of malaria parasites.

PLOS ONE 9, e96981 (2014).

14


