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Barkó Szilvia 

Egy leképező rendszer feloldási/ felbontási határa: az a 

legkisebb d távolság, amely távolságra elhelyezkedő tárgypontok még 

különálló képpontokként képeződnek le. 

A feloldóképesség vagy felbontóképesség ennek a távolságnak 

a reciproka. 
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tökéletes kép  összes elhajlási rend (nem teljesíthető) 

 

Minél magasabb rendben elhajlott sugarak vesznek részt a leképezésben annál 

részletgazdagabb képet kapunk. 

↓ 
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0 rend 0 - 1 rend 0 - 2 rend 0 - 4 rend 

5 

Egyetlen tárgypontról képpontok helyett koncentrikus körök formájában megjelenő 

erősítési és kioltási helyek sorozata alakul ki  elhajlási kép 

egyetlen tárgypont elhajlási képe: AIRY KORONG 

erősítés kioltás 
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Az egyik maximuma éppen a másik első minimumába esik. 
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1590 - Hans & Zacharias Janssen -első összetett mikroszkóp  

1660 - Marcello Malpighi –anatómiai struktúrák azonosítása mikroszkóp segítségével 

1665 - Robert Hooke – sejt fogalmának megalkotása 

1673 - Antioni van Leeuwenhoek – baktériumok, paraziták, spermium megfigyelése  

1827-Giovanni Battista Amici- fedőlemez vastagságának és vízimmerzió 

jelentőségének felismerése   

1830-Jackson Lister- szférikus aberrráció kiküszöbölése 

1877-Ernst Abbe és Carl Zeiss meghatározták a felbontóképesség fizikai határait  

olajimmerzió használatával elérték a lehető legmagasabb optikai felbontást 

 szférikus aberráció  kromatikus aberráció 

Copyright © 2011 Pearson Education Inc. 

Az immerzió jelentősége 

Figure 4.5 

Fénymikroszkóp 
 

 Transzmissziós alkalmazások 

 DIC (differenciál interferencia kontraszt) 

 fáziskontraszt  

 

 Fluoreszcencia mikroszkópia 

 

Elektronmikroszkóp 

 SEM  

 TEM 
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Mikroszkóp típusok II. 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/contrast.html 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/contrast.html http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/contrast.html 
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 Konfokális 

 TIRF  

 FRAP 

 FLIM 

 STED 

 SIM 

 Dekonvolúciós technikák 

Az epifluoreszcens  

mikroszkóp 
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Az inverz fluoreszcens mikroszkóp 

1.  A nem képsíkból eredő nyalábok kiküszöbölése: konfokális elv. A konfokális 

mikroszkópban egy apertura (konfokális apertura) segítségével takarjuk ki a 

nem fókuszsíkból eredő fénynyalábokat, így a fénydetektorba csupán a 

fókuszsíkból eredő nyalábok jutnak. 

Konfokális mikroszkóp 

2.  A tárgysík szélső területeiről érkező nyalábok kiküszöbölése: pásztázás. Az 

egész minta helyett a minta egy pontját világítjuk meg. 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/spinningdisk/introduction.html 

A konfokális mikroszkóp típusai: 

1. LSCM-Laser scanning confocal microscope 

2. SDCM-Scanning disc confocal microscope 

 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/spinningdisk/introduction.html 
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A hagyományos mikroszkópokkal szemben a konfokális mikroszkóp előnyei a 

következők: 

a) jobb felbontású képek készíthetők; 

b) képes kiszűrni a fókuszsíkon kívülről eredő fényt, így a képek 

kontrasztosabbak és kevésbé elmosódottak; 

c) az "optikai szeletelés" és a számítógépes adatfeldolgozás segítségével vastag 

minták 3-dimenziós struktúrái is feltérképezhetőek. 

A konfokális mikroszkóp előnyei 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/livecellimaging/techniques.html 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frap_diagram.svg 

Fluorescence Recovery After Photobleaching 

(FRAP) 

 

Rapid translocation of bleached actin to the cell front). B16-F1 cell expressing 

EGFP-actin was bleached in the lamella (as indicated by red rectangle), which 

rapidly translocates to the leading edge, and subsequently travels rearwards with 

the lamellipodium network.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265112/?tool=pmcentrez 

FRAPa 

Mazza et al., Biophysical Journal Volume 95 October 2008 3457–3469 

 

Photoactivation of actin within the lamellipodium of B16-F1 cell .  

Cell coexpressing PA-GFP-actin (green) and mRFP-actin (red). Red rectangle 

(labelled “2”) marks activation region.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265112/?tool=pmcentrez 
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Movies show two examples of HeLa cells microinjected with 10 ng/μg Cyclin A-Cer 

and Cdk1YFP with images taken every 4 minutes starting 2hours after microinjection. 

Images are overlays of the DIC image (greyscale) and the acceptor-normallized FRET 

efficiency (colour).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2706461/?tool=pmcentrez#supplementary-material-sec 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2585941/?tool=pmcentrez#supplementary-material-sec 
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Structured illumination microscopy 

(SIM) 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/superresolution/supersim-print.html 

 Photoactivated localization microscopy (PALM), 

 Stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) 

 Fluorescence photoactivation localization microscopy (FPALM) 

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/superresolution/palm/practicalaspects.html 
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Elektronmikroszkópos technikák 

 A legtöbb optikai mikroszkóp 1-2 μm felbontású, a SEM-el 1-2 nm  

felbontás érhető el.  

 A legjobb minőségű TEM lényegében atomi felbontású 0,14-0,4 nm, az 

ilyen TEM neve HR-TEM (high resolution electron microscope). 

 Egyes organellumok, illetve részeik különböző mértékben kötik 

(adszorbeálják, sókötést képeznek vagy redukálják) a nehézfémionokat,  

ami elektronszórásbeli különbségek formájában jelentkezik. 


