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MIKROSZKÓPIAI 
MÓDSZEREK 2
� FLUORESZCENCIÁN ALAPULÓ 

MODERN MIKROSZKÓPIAI 
MÓDSZEREK

Fluoreszcencia mikroszkópia

� FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA 
fénymikroszkópia + fluoreszcencia

� A képalkotáshoz látható fényt (400 – 800 nm) és üvegbõl 
készült lencséket alkalmaz.

� A vizsgált mintát a fluoreszcencia emissziója révén képezi le.A vizsgált mintát a fluoreszcencia emissziója révén képezi le.A vizsgált mintát a fluoreszcencia emissziója révén képezi le.A vizsgált mintát a fluoreszcencia emissziója révén képezi le.

Elõnyei:

� fluoreszcencia biztosította spektrális flexibilitás

� kontraszt

� kevéssé invazív

� speciális alkalmazások (FRAP, FRET, FLIM)

� speciális technikák révén a felbontóképesség javítható (konfokális, TIRFM, STED, SIM, 
PALM, STORM)

2014 Nobel díj
Stefan Hell, Eric Betzig és William Moerner

"for the development of super-resolved 

fluorescence microscopy"

1873 diffrakciós határ
Ernst Abbe, Carl Zeiss

Ernst Abbe emlékmű, Jena

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2
014/
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Z irány
axiális

Hogyan tudjuk javítani a mikroszkóp felbontóképességét?
…avagy megkerülhetjük-e a fizika törvényeit?

AXIÁLISAXIÁLISAXIÁLISAXIÁLIS
� KONFOKÁLIS ELV
� EVANESZCENS MEZŐ
� TÖBB FOTON

GERJESZTÉS

EMISSZIÓ

µm

érdekes 
rész

LATERÁLISLATERÁLISLATERÁLISLATERÁLIS
� STIMULÁLT EMISSZIÓ (STED)
� EGYEDI MOLEKULA LOKALIZÁCIÓ

(PALM, STORM)
� STRUKTURÁLT MEGVILÁGÍTÁS (SIM)

Z
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dx,y ~ 200 nm dz ~ 800 nm

Konfokális mikroszkópia
Konfokális mikroszkópia
Alapelv: konjugált fókusz síkok
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Konfokális mikroszkópia

SZÉLESLÁTÓTERŰ MIKROSZKÓPIA

egy tárgysík van fókuszban
de az összes sík hozzájárul a képhez

tárgy
fókuszsík

kép

objektív

fényforrás

detektor

fókuszsíkból érkező fluoreszcencia emisszió

fókuszsík előtti síkból érkező fluoreszcencia emisszió

fókuszsík mögötti síkból érkező fluoreszcencia emisszió

Konfokális mikroszkópia
kép

APERTÚRAAPERTÚRAAPERTÚRAAPERTÚRA

KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA

egy tárgysík van fókuszban

↓ APERTURA (pinhole): térbeli szűrő
a tárgysíkkal konjugált fókuszsíkban
egy sík járul hozzá a képhez

apertúra mérete ~ 1 Airy egység
Airy unit: diameter of the Airy disk

APERTÚRAAPERTÚRAAPERTÚRAAPERTÚRA

fókuszsíkból érkező fluoreszcencia emisszió

fókuszsík előtti síkból érkező fluoreszcencia emisszió

fókuszsík mögötti síkból érkező fluoreszcencia emisszió

tárgy
fókuszsík

objektív

fényforrás

detektor

Konfokális mikroszkópia

HAGYOMÁNYOS

KONFOKÁLIS

felbontás hagyományos konfokális

laterális, nm 200 200

axiális, nm 800 500

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/opticalsectioning/confocalwidefield/index.html

Konfokális mikroszkópia

optikai szeletek

TÁRGY
↓

sok 2D kép

↓

3D KÉP

3D képalkotás

Konfokális mikroszkópia

3D képalkotás

tengericsillag petesejt

meiotikus osztódás

kromoszóma
aktin
mikrotubulus

Evaneszcens mezõ mikroszkópia
Alapelv: teljes belsõ visszaverõdés

TIRFM – total internal reflection fluorescence microscopy
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Evaneszcens mezõ mikroszkópia
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Evaneszcens mezõ mikroszkópia

felbontás hagyományos TIRFM

laterális, nm 200 200

axiális, nm 800 100-200

B16/F1 melanoma cell actin filaments

HAGYOMÁNYOS

TIRFM egyedi molekulák formin, aktin
(TIRFM)

Stimulált emisszió mikroszkópia
Alapelv: stimulált emisszió

STED – stimulated emission depletion microscopy

2014 Nobel díj
Stefan Hell, Eric Betzig és William Moerner

"for the development of super-resolved 

fluorescence microscopy"

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2
014/

Stimulált emisszió mikroszkópia

STED laser

gerjesztés stimulált emisszió

gerjesztı laser

Stimulált emisszió mikroszkópia

felbontás hagyományos STED

laterális, nm 200 50

axiális, nm 800 500

STED imaging showing two color colocalized recordings of nuclear pore complexes in amphibian cells at resolution of 20 nm (red) and ~30 nm 
(green channel). The imaging is described in Biophys J 105, L01 - L03, (July 2013). Göttfert et al
Confocal and gated STED image of Histone 3 (green) and microtubules (red) in HeLa cells visualized with Chromeo 505 and BD HorizonV500, 
respectively.

�(=7>?) �



2�� 1 @
 

 ��A�BCDE

Egyedi molekula lokalizáció mikroszkópia
Alapelv: PSF illesztés

PALM – photo-activated localization microscopy
STORM – stochastic optical reconstruction microscopy
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Egyedi molekula lokalizáció mikroszkópia
Alapelv: PSF illesztés

PALM – photo-activated localization microscopy
STORM – stochastic optical reconstruction microscopy

Szabályozható (fotokonvertálható) fluorofórok

http://www.olympusfluoview.com/applications/opticalhighlighters.html

STANDARDSTANDARDSTANDARDSTANDARD

FOTOAKTIVÁLHATÓFOTOAKTIVÁLHATÓFOTOAKTIVÁLHATÓFOTOAKTIVÁLHATÓ

FOTOKAPCSOLHATÓFOTOKAPCSOLHATÓFOTOKAPCSOLHATÓFOTOKAPCSOLHATÓ

Egyedi molekula lokalizáció mikroszkópia

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/superresolution/palmbasics/indexflash.html

Egyedi molekula lokalizáció mikroszkópia

felbontás hagyományos egyedi molekula lokalizáció

laterális, nm 200 10

axiális, nm 800 100-200

�(F�G:) �
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Több foton mikroszkópia
Alapelv: gerjesztés több fotonnal
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„EGY FOTON” MIKROSZKÓPIAEGY FOTON” MIKROSZKÓPIAEGY FOTON” MIKROSZKÓPIAEGY FOTON” MIKROSZKÓPIA
� gerjesztés: 1 foton1 foton1 foton1 foton
� abszorpció: t = 10t = 10t = 10t = 10----15 15 15 15 ssss
� E = E = E = E = EEEEgerjesztettgerjesztettgerjesztettgerjesztett –––– EEEEalapalapalapalap

→ → → → foton hullámhossza: λλλλ

Több foton mikroszkópia
Alapelv: gerjesztés több fotonnal

„KÉT FOTON” MIKROSZKÓPIAKÉT FOTON” MIKROSZKÓPIAKÉT FOTON” MIKROSZKÓPIAKÉT FOTON” MIKROSZKÓPIA
� gerjesztés: 2 foton2 foton2 foton2 foton
� abszorpció: t = 10t = 10t = 10t = 10----15 15 15 15 ssss
� E = E = E = E = EEEEgerjesztettgerjesztettgerjesztettgerjesztett –––– EEEEalapalapalapalap

→ → → → foton hullámhossza: 2*λλλλ
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„EGY FOTON” MIKROSZKÓPIAEGY FOTON” MIKROSZKÓPIAEGY FOTON” MIKROSZKÓPIAEGY FOTON” MIKROSZKÓPIA
� gerjesztés: 1 foton1 foton1 foton1 foton
� abszorpció: t = 10t = 10t = 10t = 10----15 15 15 15 ssss
� E = E = E = E = EEEEgerjesztettgerjesztettgerjesztettgerjesztett –––– EEEEalapalapalapalap

→ → → → foton hullámhossza: λλλλ

t = t = t = t = 10101010----18 18 18 18 ssss



5/11/2015

5

Több foton mikroszkópia Több foton mikroszkópia

ELŐNYÖK
� jobb Z irányú felbontás
� nagyobb behatolóképesség (nagyobb hullámhossz - kisebb szóródás)

� konfokális ~ µµµµm
� két-foton ~mm

� kevésbé invazív (nagyobb hullámhossz – kisebb energia)
� mély szöveti képalkotás (deep tissue imaging)
� intravitális képalkotás élőlényekben (intravital microscopy, IVM)

véráram élő egér májában
dextran, hepatociták
(intravitális mikroszkópia)

FRAP – fluoreszcencia visszatérése kioltás után
Alapelv: fluoreszcencia kioltás

KIOLTÁS – KIFEHÉREDÉS (bleaching)
� a fluorofórnak a gerjesztés miatt bekövetkező irreverzibilis fotokémiai 

destrukciója

hátrányok!
� kifehéredés elleni komponensek használata (pl. glükóz-oxidáz – kataláz –

merkaptoethanol) 

� alacsonyabb expozíciós idő
� alacsonyabb gerjesztési intenzitás
� ellenálló fluorofór

előnyök!
� FRAP, FLIP

FRAP – fluorescence recovery after photobleaching

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence_loss_in_photobleaching
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/fluorescence/photobleaching/

FRAP – fluoreszcencia visszatérése kioltás után

FLUORESZCENS KIOLTÁS: LÉZER
NEMFLUORESZCENS

VISSZATÉRÉS : DIFFÚZIÓ
FLUORESZCENS

+
NEMFLUORESZCENS

FRAP – fluoreszcencia visszatérése kioltás után

FLUORESZCENS KIOLTÁS: LÉZER
NEMFLUORESZCENS

VISSZATÉRÉS : DIFFÚZIÓ
FLUORESZCENS

+
NEMFLUORESZCENS
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FRAP – fluoreszcencia visszatérése kioltás után
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FRAP – fluoreszcencia visszatérése kioltás után FRAP – fluoreszcencia visszatérése kioltás után

Lai et al EMBO Journal 2009

Összefoglaló

www.aok.pte.hu

Modern mikroszkópiai módszerek
kulcsfogalmak

� A fluoreszcencia mikroszkóp diffrakciós határának kiterjesztése: A fluoreszcencia mikroszkóp diffrakciós határának kiterjesztése: A fluoreszcencia mikroszkóp diffrakciós határának kiterjesztése: A fluoreszcencia mikroszkóp diffrakciós határának kiterjesztése: 
PSFPSFPSFPSF redukciós lehetõségekredukciós lehetõségekredukciós lehetõségekredukciós lehetõségek

� Alapelvek:Alapelvek:Alapelvek:Alapelvek:
� KonfokálisKonfokálisKonfokálisKonfokális mikroszkópiamikroszkópiamikroszkópiamikroszkópia

� TIRFMTIRFMTIRFMTIRFM

� STEDSTEDSTEDSTED

� Egyedi molekula mikroszkópiai módszerek alapelveEgyedi molekula mikroszkópiai módszerek alapelveEgyedi molekula mikroszkópiai módszerek alapelveEgyedi molekula mikroszkópiai módszerek alapelve

� Speciális fluoreszcencia mikroszkópiai technikákSpeciális fluoreszcencia mikroszkópiai technikákSpeciális fluoreszcencia mikroszkópiai technikákSpeciális fluoreszcencia mikroszkópiai technikák
� KétKétKétKét----foton mikroszkópiafoton mikroszkópiafoton mikroszkópiafoton mikroszkópia

� FRAPFRAPFRAPFRAP

www.aok.pte.hu

Javasolt internetes anyagok

http://www.olympusmicro.com/index.html

http://www.microscopyu.com
/

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/index.html

http://www.ibiology.org/


