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Fluoreszcencia  anizotrópia,  FRET  

AZ  ANIZOTRÓPIA  ALAPELVE  

Az  elektromágneses  sugárzás  elektromos  és  mágneses  térerősségének  vektora  egymásra  
merőlegesen,  meghatározott  görbe  mentén  mozog,  térben  irányult.  A  polarizálatlan  fényben  a  
polarizációs  síkok  keverednek.  A  polarizált  fényben  a  polarizációs  síkok  összhangban  vannak  
(azonosak).  

•   Ha  a  görbe  egyenes:  lineáris  v.  sík  polarizáció  

•   Ha  a  görbe  kör  vagy  ellipszis:  cirkuláris  vagy  elliptikus  polarizáció  

  

  

http://hyperphysics.phy-‐astr.gsu.edu/hbase/phyopt/polclas.html  

A  POLARIZÁTOR  

A  polarizátor  egy  olyan  eszköz,  amely  képes  a  polarizálatlan  elektromágneses  sugárzást  (fényt)  olyan  
sugárzássá  alakítani,  amelyben  csak  egyféle  polarizációs  sík  (vagy  kör  vagy  ellipszis)  van  jelen.  

  

  
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polarizátor  
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AZ  ABSZORPCIÓS  VEKTOR,  EMISSZIÓS  VEKTOR  

Az  abszorpciós  vektor  megmutatja,  hogy  milyen  irányban  lehetséges  (vagy  szigorúbb  értelemben  a  
legvalószínűbb)  egy  molekula  esetében  a  polarizált  fény  elnyelődése.  Az  abszorpciós  vektor  iránya  függ  
a  molekula  szerkezetétől,  és  ahhoz  rögzítve  definiálható.  

A  polarizált  fénnyel  gerjesztett  minta  által  kibocsátott  fluoreszcencia  emisszió  általában  már  nem  lesz  
polarizált.  A  polarizáció  foka  függ  a  rendszer  mozgékonyságától,  minél  többet  mozognak  a  molekulák  a  
fluoreszcencia  élettartam  alatt,  annál  kevésbé  lesz  a  minta  fénye  polarizált.  Az  emisszió  esetében  egy  
molekulára  vonatkoztatva  a  polarizációs  sík  irányát  a  molekulához  rendelt  emissziós  vektorral  adjuk  
meg.  

  

  

  

A  FOTOSZELEKCIÓ  

Amennyiben  egy  sok  molekulából  álló  mintát,  azaz  egy  molekula  sokaságot,  síkban  polarizált  fénnyel  
világítunk  meg,  csak  azok  a  molekulák  kerülhetnek  gerjesztett  állapotba,  amelyeknek  a  gerjesztés  
pillanatában  az  abszorpciós  vektora  párhuzamos  a  gerjesztő  fény  polarizációs  síkjával.  Ez  a  jelenség  a  
fotoszelekció.  
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A  vertikálisan  polarizált  fényt  csak  a  megfelelően  orientált,  körrel  jelölt  fluorofórok  abszorbeálják:  
  

  

FLUORESZCENCIA  POLARIZÁCIÓ  ÉS  ANIZOTRÓPIA  

A  polarizált  fénnyel  történő  mérések  alkalmasak  arra,  hogy  megmondják,  mennyire  képes  elfordulni  a  
vizsgált  molekula  a  gerjesztés  és  az  emisszió  között  eltelt  időben,  azaz  a  fluoreszcencia  élettartam  
alatt.  A  leíráshoz  olyan  fizikai  paramétert  kell  definiálnunk,  amelynek  értéke  egy-‐egy  molekula  
esetében  monoton  változik  a  molekula  elfordulásának  mértékével.  Tradicionálisan  az  első  ilyen  
paraméter  a  fluoreszcencia  polarizáció  volt.  Mivel  ennek  értéke  nem  volt  additív,  később  definiálták  a  
fluoreszcencia  anizotrópiát  a  következőképpen:  

  

  

  

ahol  I  az  intenzitás,  V  (vertikális)  vagy  H  (horizontális)  jelöli  az  aktuális  polarizátor  állását  (gerjesztési  és  
emissziós  sorrendben),  G  pedig  a  műszerállandó,  ami  G  =  IHH  /  IHV.  Ennek  a  paraméternek,  azaz  a  
fluoreszcencia  anizotrópiának  az  értéke  már  additív,  így  az  alkalmazások  során  az  értelmezése  
egyszerűbb  és  hasznosabb  lett.  
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A  FLUORESZCENCIA  ANIZOTRÓPIA  ALKALMAZÁSAI  

  

•   Membránhoz  kötött  fluorofórok  anizotrópiája  informálhat  a  sejt  belsejében  lévő  
viszkozitásról.  

•   Fehéréhez  kötött  fluorofórok  anizotrópiája  informálhat  a  fehérjemátrix  felxibilitásáról.  

•   A  fluoreszcencia  anizotrópia,  vagy  az  anizotrópia  időfüggésének  a  mérésével  
makromolekulák  szerkezeti  állapotát,  mozgékonyságát,  és  kölcsönhatásait  
jellemezhetjük.    

FRET:  FÖRSTER  TÍPUSÚ  REZONANCIA  ENERGIA  TRANSZFER  ALAPELVE  

Förster  típusú  rezonancia  energia  transzfer  akkor  jön  létre,  amikor  egy  gerjesztett  állapotban  lévő  
molekula  (D,  donor)  dipólus-‐dipólus  kölcsönhatással,  sugárzás  kibocsátása  nélkül  energiát  ad  át  egy  
közelében  lévő,  spektrálisan  alkalmas  molekulának  (A,  akceptor).  

  

  
https://www.researchgate.net/figure/Foerster-‐resonance-‐energy-‐transfer-‐FRET-‐fundamentals-‐a-‐Schematic-‐representation-‐of_fig1_233829393  

A  FRET  LÉTREJÖTTÉNEK  FELTÉTELEI  

Ahhoz,  hogy  kialakulhasson  a  donor  és  akceptor  között  az  energia  transzfer,  a  következő  feltételek  
teljesülésére  van  szükség:  

-‐‑   A  donor  legyen  fluoreszcens  molekula.  

-‐‑   Legyen  megfelelő  a  donor  és  akceptor  molekula  közötti  távolság  (R  =  2-‐10  nm).  

-‐‑   A  donor  és  akceptor  molekulák  megfelelő  orientációban  álljanak.  
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-‐‑   Legyen  átfedés  a  donor  emissziós  spektruma  és  az  akceptor  abszorpciós  spektruma  között.  

  
https://www.nature.com/articles/nprot.2012.147  

A  FRET  HATÁSFOKA  ÉS  TÁVOLSÁGFÜGGÉSE  

A  donor  és  akceptor  közötti  energia  átadás  hatékonyságát  (E)  kísérletesen  is  meghatározhatjuk  a  
következő  definíció  alkalmazásával:  

  

  

ahol  FDA  a  donor  intenzitása  akceptor  mellett  és  FD  :  a  donor  intenzitása  akceptor  nélkül.  

A  FRET  hatékonyságának  (E)  a  függését  a  donor  és  akceptor  távolságától  (R)  megadhatjuk,  ha  előbb  
definiáljuk  a  Förster  féle  kritikus  távolságot  (R0).  A  Förster  féle  kritikus  távolság  megadja  egy  adott  
donor-‐akceptor  pár  esetében,  hogy  mekkora  távolság  esetén  lesz  a  transzfer  hatékonysága  éppen  0,5.  
Ennek  ismeretében  igaz,  hogy:  

  

  

A  FRET  hatékonysága  tehát  a  donor  és  akceptor  távolságának  hatodik  hatványa  reciprokától  függ.  

  
  

A  rózsaszínnel  jelzett  tartományt  alkalmazzuk  a  gyakorlatban  a  távolság  meghatározására.  
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A  FRET  ALKALMAZÁSAI  

•   Távolságmérés  két  intramolekuláris  vagy  intermolekuláris  pont  között  

•   Protein-‐ligand  kölcsönhatás  vizsgálata,  nyomonkövetése  

•   Szerkezet  vizsgálata  a  környezeti  paraméterek  (pH,  ionok,  hőmérséklet...)  változásának  
függvényében  

•   Fehérje  denaturáció  nyomonkövetése  

  


